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Contact 
Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag, 

woensdag en donderdag. Altijd per mail 

bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.  

Een goede start 
 

Maandag zijn we met een nieuw schooljaar 

begonnen. Omdat we nog steeds in de 

coronatijd leven best een raar begin. Zeker 

voor de nieuwe ouders. Je kind is net 4 jaar en 

mag naar de basisschool. Normaal breng je het 

in de klas en maakt wat foto’s. Nu is alles 

anders. Ouders komen tot het hek en kinderen 

worden aan de juf meegegeven of gaan eerst 

spelen en dan naar binnen. Voor ouders 

anders, maar ook voor de leerkrachten nog 

steeds wennen. 

Vandaag al weer de derde schooldag en alles 

lijkt al weer een beetje als vanouds. Veel 

lachende kinderen in school en er wordt al 

weer hard gewerkt. Wat we zoal doen in de 

groepen laten we u zien in filmpje. Dit als 

alternatief voor de informatieavond/middag. 

Met elkaar willen we werken aan de 

ontwikkeling van uw kind. Hier hebben we u 

ook bij nodig als ouder. Zo hopen we samen 

op een fijn en goed nieuw schooljaar. 

 

Kalender 
 

Maandag zijn de nieuwe schoolkalenders 

uitgedeeld aan de oudste leerlingen. De heeft 

een fout gemaakt in het aantal. De kinderen 

uit groep 8 krijgen eind van de week de 

kalender mee naar huis. De data zijn altijd 

onder voorbehoud, zeker in deze coronatijd. 

Wijzigingen leest u in de nieuwsbrief. 

Juf Wendy stelt zich voor 
 

In groep 8 is juf Wendy gestart. Ze werkt op 

woensdag en vrijdag. Op donderdag werkt ze 

in gr. 4. 

 

Ik ben Wendy de Jong, 21 jaar en ik kom uit 
Wierden. Dit schooljaar mag ik werken en 
leren op de Wegwijzer. Op de woensdag en 
vrijdag geef ik les in groep 8 en elke donderdag 
ben ik in groep 4. Hier heb ik erg veel zin in! 
In mijn vrije tijd voetbal ik bij SVZW in 
Wierden. Daarnaast vind ik het ook leuk om 
dingen te ondernemen met vriendinnen en 
familie.  
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Juf Kelly stelt zich voor 
 

 

Hallo allemaal! Ik ben Kelly Bloemendal-Derks, 

27 jaar en getrouwd met mijn man Stephan. 

We wonen in Vroomshoop.  

Dit schooljaar is het derde jaar dat ik werk 

voor stichting Verion. De afgelopen twee jaren 

was ik werkzaam op een basisschool te 

Wierden, De Sjaloomschool. Ik heb hier 

lesgegeven aan de groepen 1, 4 & 5.  

Dit jaar zal ik lesgeven aan groep 1 hier in 

Enter, ik heb er persoonlijk veel zin in. Voor de 

leerlingen een leuke en spannende leeftijd, 

omdat zij nieuw op school zijn.  

Een leuk nieuwtje vanuit mijn kant is, dat wij in 

februari ons eerste kindje verwachten. Hier 

kijken we erg naar uit.  

Ik hoop jullie eens te spreken bij het schoolhek 

of op een andere gelegenheid!  

 

 

Welkom 
 

In groep 6 is Milan Wassink gestart en zijn 

zusje Julia is gestart in groep 4. We wensen 

jullie een fijne tijd toe op onze school. 

 

Geen informatieavond/middag 
 

Jaarlijks houden we in de tweede schoolweek 

een informatieavond. Ons plan was het om het 

komende schooljaar op een namiddag te doen. 

Maar ook dit kan niet doorgaan op de manier 

zoals we dit wilden. U ontvangt dit jaar op 

maandag 31 augustus een filmpje van de 

leerkracht met de belangrijkste informatie. 

Via Parro wordt dit aan u gestuurd. 
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Broertjes/zusjes foto 
 

Alle ouders hebben gisteren een mail 
ontvangen over de broertjes/zusjes foto. Deze 
zal plaatsvinden op zaterdag 5 september. We 
maken 3 verschillende opstellingen. De 
leukste wordt afgedrukt en de prijs hiervan is 
€10,-. Wilt u alle drie de opstellingen, dan 
ontvangt u deze digitaal voor €15,-. De locatie 
wordt waarschijnlijk (bij goed weer) 'de Lee'. 
Bij slecht weer bouwen we de school om tot 
fotostudio ;) Als u hier interesse in heeft mag u 
zich opgeven door een mailtje te sturen 
naar h.slots@wegwijzerenter.nl U ontvangt 
dan na maandag 24 augustus de indeling zodat 
u weet op welk tijdstip u aan de beurt 
bent. Wie weet tot 5 september!  
 

 

 

Brigadieren 
 

We hoorden van de verkeersouders dat het 

rooster voor brigadieren bijna rond is. Fijn dat 

er weer ouders zijn die even bij de weg willen 

staan en zo helpen om kinderen veilig te laten 

oversteken. 

We missen nog 1 brigadier. Het gaat om de 

dinsdagmorgen voor schooltijd. Heeft u tijd 

om te helpen. U kunt dit doorgeven aan onze 

verkeersouders: Anita Steenbergen of Dianne 

Visser. 

E-mailadressen leerkrachten 
 

Wilt u een vraag stellen aan de leerkracht. Dit 

kan altijd via de mail. De mailadressen staan 

op de kalender en op de site. Hier onder leest 

u ze ook: 

Groep 1/ instroom Kelly Bloemendal

  

 k.bloemendal@wegwijzerenter.nl  

Groep 2  Ellen Schipper 

  

 e.schipper@wegwijzerenter.nl  

   Willianne Slagman

  

 w.slagman@wegwijzerenter.nl 
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Groep 3  Gerdy Bakker 

  

 g.bakker@wegwijzerenter.nl.  

   Wilma Paalman 

  

 w.paalman@wegwijzerenter.nl 

Groep 4  Frank Achterberg

  

 f.achterberg@wegwijzerenter.nl  

Groep 5  Rosalie Norde 

  

 r.norde@wegwijzerenter.nl   

Groep 6/7  Ruth Staman 

  

 r.staman@wegwijzerenter.nl  

   Amber Bosch 

  

 a.bosch@wegwijzerenter.nl   

Groep 8  Marion Oosterveld

  

 m.oosterveld@wegwijzerenter.nl  

   Wendy de Jong 

 w.dejong@verion.nl  

 

 Belangrijke data 
 

 

  

31 aug. U ontvangt filmpje met 
groepsinformatie 

3 sept. We oefenen een ontruiming 

21, 22 
sept 

Doelstellingengesprekken 
(nadere info volgt) 

  
 

Jarig 
 

Komende periode zijn onderstaande kinderen 

jarig. Van harte gefeliciteerd. 

18 aug.  Joëlle Heuvelman gr.8 

18 aug.  Joas Kroese  gr.4 

19 aug.  Maud Koster  gr.5 

19 aug.   Lene Schreier  gr.3 

26 aug.  Sef ten Brinke  gr.4 

27 aug.  Guus Nieuwenhuis gr.4 
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Lied van de week 
 

 

Samen met de kerken zetten we elke week 

één lied centraal. Deze week is dit ps. 8 vers 1. 

  

 Naschoolse opvang bij de 

Kindertuin 
 

CBS De Wegwijzer is een integraal 

kindcentrum, dat wil zeggen dat alle vormen 

van opvang worden aangeboden in de school. 

Er zijn peutergroepen, voor-en naschoolse 

opvang en kinderopvang. Onze partner hierbij 

is De Kindertuin. Ook in deze “coronatijd” 

verzorgen zij, aansluitend aan de aangepaste 

schooltijden, de opvang.  

Hieronder vindt u de contactgegevens. 

Locatie-aanspreekpunt : Marissa Lankamp 

Telefoonnummer locatie: 0547 214027 

Directie: Gerjanne Schaap, 06 28562140 of 

g.schaap@dekindertuin.nl  

mailto:g.schaap@dekindertuin.nl
http://www.dekindertuin.nl/

