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Contact

Waarvoor is ons zendingsgeld?

Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag,
woensdag en donderdag. Altijd per mail
bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl. Op
dinsdag en vrijdag is Frank Achterberg
aanspreekpunt.

Als school vinden we het belangrijk om ook
kinderen in landen waar het minder goed gaat
te steunen. Lang niet alle kinderen kunnen
naar school. Met het geld dat wij (elke
maandag) inzamelen kunnen we er voor
zorgen dat een aantal kinderen toch die kans
krijgt. Op dit moment sponsoren we de
volgende kinderen:

Dochter voor meester Frank
Op 6 oktober ontvingen meester Frank en zijn
vrouw Jacolien een dochter. Zij zijn erg blij en
dankbaar met de geboorte van Lauren.
Wij willen hen van harte feliciteren met dit
kostbare geschenk. Wilt u hen een kaartje
sturen? Het adres is:
Frank en Jacolien Achterberg, Pijlhovestraat
241, 7521 VT Enschede

Johan David Parada Ocampo. Hij gaat graag
naar school, is erg behulpzaam en sociaal.
Verder lacht hij graag en heeft hij veel humor.
Zijn grootste hobby is voetbal. In het weekend
voetbalt hij nu ook bij een club. Op school
heeft hij wel wat achterstand, omdat hij in het
begin veel heeft gemist.
Mariah Yna Revereza. Met haar gaat het heel
goed op school. Ze is één van de besten van
haar klas. Verder is ze heel behulpzaam en
zorgzaam. Ze zorgt heel goed voor haar
zussen.
Sylvie Namema. Zij is ook erg blij dat ze naar
school kan gaan en dingen kan leren. Als ze
thuis is, helpt ze op de boerderij. Haar ouders
verbouwen maïs. Het is altijd spannend of de
oogst goed is.
Anyelin Nayeli Och Ajin. Haar ouders werken
hard, maar verdienen eigenlijk nog steeds te
weinig. Ze hebben wel een huis, maar er
ontbreken nog wel de nodige meubels. Anyelin
is een vrolijk meisje. Ze houdt van schilderen
en lezen. Ook helpt ze thuis mee met dweilen,
afwassen en bedden opmaken.
Wilt u meehelpen om deze kinderen een
goede toekomst te geven?

Met jouw talent op weg!
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Boekenweek

Spreuk van de school

Binnenkort start de Boekenweek. Ook onze
school heeft in deze periode altijd
verschillende activiteiten. Zo is er op 17
oktober de boekenmarkt. Verder op ziet u een
uitnodiging. En op maandag 15 oktober is de
finale van de voorleeswedstrijd. In een aantal
groepen vinden nu al de voorrondes plaats.
Wie is de beste voorlezer in de groep? De
groepswinnaars strijden op 15 oktober om de
titel “Voorleeskampioen van de Wegwijzer”

“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook
een ander niet.”
Dit is de spreuk van 8 t/m 19 okt. In de klas
wordt deze spreuk behandeld en een
bijbehorende les over gegeven.

Uitnodiging boekenmarkt
Woensdag 17 oktober is het weer zover! Onze
jaarlijkse boekenmarkt in de school , van
11.00-12.00 uur. Elk jaar weer een groot
succes. De kinderen kunnen alvast beginnen
met verzamelen. Wilt u de boeken die
woensdagochtend meegeven (vanaf gr. 3) in
een stevig krat of in een tas, voorzien van een
prijsstickertje met een klein laag prijsje. Elk
kind mag zijn eigen boeken verkopen en
natuurlijk weer boeken kopen. Iedereen is van
harte welkom! Dus ook oma’s, opa’s,
buurvrouw, buurman, oom en tante, etc.
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen
meelopen met hun eigen ouders. De ouders
kunnen hun kind uit de klas ophalen en na
afloop terugbrengen. De school gaat gewoon
om 12.15 uur uit.

Jarig

Volgende week zijn
er geen jarige kinderen.

Met jouw talent op weg!
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Lied voor school en kerk

Christelijke opvang De Kindertuin

Deze week zingen we Gez.21 vers 1 “Alles wat
adem heeft, love de Here”. Op zondag wordt
in de kerken dit lied ook gezongen.

CBS De Wegwijzer is een integraal
kindcentrum, dat wil zeggen dat alle vormen
van opvang worden aangeboden in de school.
Onze partner hierbij is De Kindertuin.
Hieronder vindt u de contactgegevens.

Data in okt. en nov.

Aanspreekpunt: Eline (pedagogisch
medewerker)
Telefoonnummer: 0547 214027

Directie: Gerjanne Schaap, 06 28562140 of
g.schaap@dekindertuin.nl
Informatie: www.dekindertuin.nl

15 okt.
17 okt.
21-26
okt
29 okt.
30 okt.
31 okt.
5 nov.
7 nov.
8 nov.
14 nov.
22 nov.

Voorleeeswedstrijd
Boekenmarkt (11-12 uur)
Herfstvakantie
Luizencontrole
Fietscontrole
Muzikant in de klas (gr.1 en 3)
15.15-16.15 u. Inloop voor ouder
en kind. Voor gr. 3 t/m 8.
Dankdagdienst
Schoolontbijt
Slachtvisitie
Leerorkest (6,7)+ Kuuk’nconcert

Met jouw talent op weg!

