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Met jouw talent op weg!

Aanwezigheid directie
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.

Morgen inloop voor ouder en
kind
Volgende week donderdag, 5 april,
is er opnieuw een open inloop voor
ouder en kind. Deze is van 15.15
uur tot 16.15 uur. U kunt dan
samen met uw kind werk van uw
kind bekijken. Van harte welkom!!

Schoolvoetbal uitgesteld
Vanmiddag géén schoolvoetbal! De
organisatie heeft besloten de
wedstrijden te verplaatsen naar
volgende week woensdagmiddag,
11 april.

Naar het Openluchtmuseum

Vrijdag 6 april gaan de groepen 5/6a en 6b/7
naar het Openluchtmuseum. Dit in het kader van
het thema “wonen”. Dit is het IPC-thema dat in
deze groepen nu aan de beurt is.

Ouderavond IPC, dat mag u niet missen!
Dit jaar zijn we gestart met IPC-onderwijs. Op de
middag werken we vakdoorbrekend met thema’s,
waarbij we de talenten van alle kinderen aan bod
willen laten komen. Dit gebeurt op zo’n manier
dat er sprake is van ‘duurzaam leren”. Dat wil
zeggen….ze vergeten niet wat ze ontdekt hebben
of onderzocht hebben. Graag willen we u als
ouders hier meer over vertellen. Dit doen we op
de ouderavond op 11 april. De avond begint om
20.00 uur. Vooraf is er een inloop met
koffie/thee vanaf 19.45 uur.
Bij deze nieuwsbrief zit ook een uitnodigende
flyer als extra bijlage.

Spreuk van de school
In de maand april is de spreuk
van onze school:
“Durf jij het te zeggen?”
Dit is de nieuwe regel, die we
door de hele school bespreken.

Jarig
De komende periode zijn
onderstaande kinderen jarig:
6 apr. Sten ter Steege
9 apr. Anne Preuter
12 apr. Bob ten Brinke
12 apr. Roq Wessels

gr.5
gr.1a
gr.1a
gr.2

Van harte gefeliciteerd!

Lied voor school en kerk
Deze week zingen we het
complimentenlied.
Hieronder kunt u de tekst
beluisteren.
https://www.youtube.com/watch
?v=CHXaeH_NWbA

Data in april
5 april
5 april
1.6 april
11 april
11
12
17
20
27
30

april
april
april
april
april
april

Open inloop voor ouder en kind
Theoretisch verkeersexamen gr.7
bezoek Openluchtmuseum i.v.m.
IPC project Wonen (gr.5/6/7)
Gastmuzikant in de klas
(gr.1,2,3,4)
Ouderavond IPC, 20.00 uur.
Praktisch verkeersexamen gr.7
Start eind-CITO gr.8
Koningsspelen
Koningsdag
Start meivakantie t/m vrijdag 11
mei.

Chr. Opvang “De Kindertuin”
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.
Aanspreekpunt: Eline (pedagogisch
medewerker)
Tel. De Kindertuin Enter: 0547
214027
Directie: Gerjanne Schaap 06
28562140 of
g.schaap@dekindertuin.nl
Informatie: www.dekindertuin.nl

