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Met jouw talent op weg! 

 

 

 

 

 

Contact 
Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag, 

woensdag en donderdag. Altijd per mail 

bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.  

Schoolmaatschappelijk werk 

weer opgestart 
 

Onze schoolmaatschappelijkwerker, Lars 

Huzen heeft zijn werkzaamheden binnen de 

school opgestart. In verband met de 

coronarichtlijnen is er geen inloopspreekuur. U 

kunt wel een afspraak, via de mail, met hem 

maken. Hij nodigt u dan uit op school of op zijn 

kantoor. 

Zijn mailadres is: l.huzen@avedan.nl  

 

Het maatschappelijk werk biedt dit jaar ook 

weer “De Billy Boem-club” aan. In een bijlage 

kunt u hierover meer informatie vinden. 

 

Operatie juf Ruth 
 

Vandaag is juf Ruth geopereerd aan haar voet. 

De operatie is goed gelukt. Deze en de 

volgende week mag ze nog niet werken. We 

wensen haar vanaf deze plaats een goed 

herstel toe. 

Gevonden voorwerpen  
 

Na één week zit de doos met gevonden 

voorwerpen al weer vol. Het valt op dat 

kinderen veel laten liggen, zowel in de gang als 

op het plein. Broodtrommels, flesjes, jassen, 

etc. Wanneer u iets mist, zit het vast in deze 

kist met gevonden voorwerpen. U kunt u kind 

daar naar verwijzen. De kist staat in de gang bij 

gr. 2. 
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Nieuws uit Colombia 
 

We ontvingen afgelopen week post uit 

Colombia. Een brief geschreven door 

Mariah Yna Revereza (zie foto). Zij is een 

van onze vier adoptiekinderen die wij als 

school financieel ondersteunen. Ze schrijft 

dat het goed met haar gaat op school en 

thuis. Ze is druk bezig met pianolessen, ze 

is een muzikaal meisje. Ze vraagt hoe het 

met ons gaat en ze wenst ons het beste 

toe. Groep 8 zal haar brief beantwoorden.  

Elke maandag mogen de kinderen geld 

meenemen dat naar onze adoptiekinderen 

gaat. Wilt u hieraan denken zodat we deze 

kinderen ook dit jaar weer kunnen blijven 

steunen? Hartelijk bedankt!  

Bijlage Parro 
 

Het blijkt dat de koppeling tussen een aantal 

ouders en Parro nog niet gelukt is. De helpdesk 

van Parro heeft ons een bijlage gestuurd met 

advies voor de ouders/verzorgers. 

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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Borre 
 

 

De kleuters hebben deze week een Borre-

boekje gekregen. Dit is een gratis boekje 

zonder verdere verplichtingen. 

 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. 

29 aug. Carlijn Visser  gr.2 

2 sept. Mirthe ter Steege gr. 6/7 
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Lied van de week 
 

 

Samen met de kerken zetten we elke week 

één lied centraal. Deze week is het “De Heer is 

mijn herder”. 

  

 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  
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