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Informatie- barbecue avond 12 september 
We starten dit schooljaar met een feestje voor de ouders. Op deze avond beginnen we met een 

korte opening waarin we de speerpunten van ons onderwijs met u delen en daarna een korte 

informatieronde in de klas. Aansluitend is er een gezellige barbeque voor alle aanwezige ouders. Een 

mooi moment om elkaar weer te ontmoeten en contacten te onderhouden met de andere ouders van 

de groep en school. Heeft u zich al opgegeven? Dat kan via parro of stuur een mail naar 

directie@wegwijzersoest.nl 

 

Talentencarrousel 
Dit schooljaar willen we starten met een talentencarrousel. Dat betekent dat we de talenten van 

ouders willen benutten. Ouders met een talent of affiniteit met een onderwerp, hobby, sport willen 

we vragen met een groepje kinderen aan het werk te gaan. De groepen 1-4 zullen dit op een aantal 

vrijdagochtenden doen. De bovenbouw is dan ‘s middags aan de beurt.  

De data zijn iets aangepast. Blok 1 loopt van 27 sept-11 oktober. In de bijlage vindt u meer 

informatie.  

 

Schoolreisje 

30 september gaan alle kinderen op schoolreis. De locaties zijn voor de zomervakantie bekend 

gemaakt.  

De groepen 1 en 2 gaan de ochtend naar de Speeltuin in Baarn. De speeltuin is helemaal 

gereserveerd voor onze kleutergroepen. De leerkrachten van de groep zullen als begeleiders 

aanwezig zijn. We zoeken ouders die de kleuters willen brengen en halen.  

De groepen 3 en 4 gaan naar Oud Valkeveen. We zoeken ouders die willen rijden en in het park een 

groepje kunnen begeleiden.  

De groepen 5 t/m 8 gaan naar Duinrell. We hebben die dag begeleiding nodig voor de groepjes. Het 

aantal begeleiders verschilt per groep. Vanaf maandag 9 september is het mogelijk om aan te 

melden als begeleider of chauffeur via Parro. 

 

Hoofdluiscontrole 

Maandag 2 september zijn alle kinderen gecontroleerd op neten en hoofdluis. De ouders van de 

kinderen waarbij hoofdluis of neten zijn geconstateerd, zijn op de hoogte gebracht. Neten en 

hoofdluis bestrijd je het beste door goed te kammen en te behandelen met een luizen lotion. Meer 

informatie vindt u op:  https://www.rivm.nl/hoofdluis  

 

Burendag 28 september 
In de wijk, op ons schoolplein en de kinderboerderij wordt dit jaar weer de burendag 

georganiseerd. Er worden nog Schminkers gezocht om op deze dag kinderen te schminken. Kent u 

iemand die dit kan en wil doen? Meld u dan bij de directie. In de bijlage vindt u een uitnodiging. 

 

Schoolvoetbal 
Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er door de voetbalverenigingen een schoolvoetbaltoernooi 

georganiseerd. De kinderen hebben een inschrijfformulier mee naar huis gekregen. Belangrijk om 

de uiterste inleverdatum in de gaten te houden. Om mee te kunnen doen zijn er ook ouders nodig 

die een team begeleiden/coachen en ouders die scheidsrechter willen zijn bij een wedstrijd. Voor 

vragen kunt u bij meester Peter terecht. 
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