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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.  

  Juf Wilma 50 jaar 
 

 

Vrijdag j.l. vierde juf Wilma dat ze 50 jaar is 

geworden. We hebben haar ’s morgens op 

school verrast met een Sara en een mooi lied. 

Voor de kinderen uit haar groep was er 

natuurlijk een feestdag. 

Stagiaires 
 

Dit jaar zijn er een aantal stagiairs die op onze 

school hun stage lopen. In groep 8 is Jette 

Voortman gestart. Zij doet de opleiding 

onderwijsassistent op Landstede. Van de Pabo 

VIAA Zwolle komen Margot Nijzink (gr. 2) en 

Anouk Geerling (gr.5). We wensen al onze 

stagiaires een fijne tijd toe. 

Privacy-voorkeuren 
 

Bij de opgave van uw zoon of dochter hebt u 

op het inschrijfformulier uw privacy-

voorkeuren aangegeven. Wanneer u deze 

voorkeuren wilt wijzigen, kunt u dit de school 

laten weten via een mailtje. 
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Doelstellingsgesprekken in coranatijd 
 

Als team hebben we besloten de 

doelstellingsgesprekken op afspraak in school 

te houden, met inachtneming van de geldende 

corona-afspraken.  

De gesprekken zijn: 

21 en 22 september  voor de groepen 1, 3, 5 

en 8 

28 en 29 september voor de groepen 2,4, en 

6/7 

Inschrijving 

De leerkrachten zetten Parro open. Ouders 

kunnen zich hier dan inschrijven.  

Ouders met meerdere kinderen: Parro wordt 

open gezet voor inschrijving op 7 (vanaf 16.00 

uur) en 8  

september. 

Ouders met 1 kind op school: Parro wordt 

open gezet voor inschrijving op 9 september. 

(vanaf 13.00 uur) 

 

Omdat we ouders gespreid op meerdere 

dagen laten komen, kan het zijn dat u vaker 

moet komen. 
 

Afspraken:   

 

- Er komt één ouder / verzorger per 

gezin 

- Bij de groepen 7 en 8 komt de leerling 

mee 

- Per groep vaste ingangen (zie verder) 

 

 

 

- De gesprekken duren 10 minuten, 

daarna is er 5 minuten tijd voor 

wisseling en hygiënische maatregelen 

- Ouders wachten buiten en worden 

opgehaald door de leerkracht 

- Ouders desinfecteren hun handen bij 

binnenkomst 

- In het lokaal wordt 1,5 m. afstand 

gehouden tot de leerkracht(en) 

- U komt alleen als u gezond bent. Is er 

sprake van verkoudheid, keelklachten 

of koorts van u (of huisgenoot) komt u 

niet. U kunt dit de leerkracht laten 

weten. Er wordt dan een telefonische 

afspraak gemaakt. 

 

Ingangen  

Wilt u door de volgende ingang binnen komen 

en de school weer verlaten? 

Groep 1 en 4: kleuteringang naast Kindertuin. 

Groep 2, 3: ingang bij groep 2 

Groep 5 en 6/7: hoofdingang 

Gr. 8: zijingang bij groep 8 

 

U ontvangt volgende week een  formulier met 

gespreksvragen. 
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 Belangrijke data 
 

 

  

31 aug. U ontvangt filmpje met 
groepsinformatie 

3 sept. We oefenen een ontruiming 

7,8 sept. Inschrijving 
doelstellingsgesprekken in 
Parro voor ouders met 
meerdere kinderen 

9 sept. Inschrijven in Parro voor ouders 
met één kind op school. 

21, 22 
sept. 

Doelstellingsgesprekken gr. 1, 
3, 5 en 8 

28, 29 
sept. 

Doelstellingsgesprekken gr. 2, 4 
en 6/7 

  
 

 
 

Jarig 
 

Komende periode zijn onderstaande kinderen 

jarig. Van harte gefeliciteerd. 

9 sept. Mart Knol  gr.4 

9 sept.  Eva Lankamp  gr.8 

10 sept. Sepp Brinks  gr.3 

 

Lied van de week 
 

 

Samen met de kerken zetten we elke week 

één lied centraal. Deze week is het een mooi 

en bekend lied: “Je bent een parel in Gods 

hand”. 

  

 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/
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 Vanuit de Kindertuin 
 

We zitten inmiddels al weer een aantal weken 

in het nieuwe schooljaar en de zomervakantie 

zit er al weer op. We hopen dat iedereen heeft 

genoten van hun vakantie. Gedurende de 

zomervakantie was de opvang bij de 

Kindertuin gewoon geopend. Samen hebben 

we het heel leuk gehad. We zijn veel buiten 

geweest met zn allen om te genieten van het 

mooie weer. We hebben gespeeld met water 

en aten zo af en toe een lekker verkoelend 

ijsje.   

  

De afgelopen twee weken hebben wij op de 

groepen gewerkt met het thema ‘Welkom op 

de  groep’. Zo kon iedereen na de vakantie 

weer wennen aan elkaar en konden we even 

rustig opstarten samen. Tijdens dit thema 

hebben wij op het kinderdagverblijf een mooie 

verjaardagskalender gemaakt. Ieder kind heeft 

nu zijn eigen versierde ballon met daarop 

zijn/haar foto en verjaardagsdatum. Zo kunnen 

we precies zien wie het volgende feestvarken 

is op de groep.  

  

 Vervolg 
 

Vanaf deze week zullen we bij de 

peuteropvang starten met het thema ‘Wij 

bouwen een huis’. Bij het kinderdagverblijf 

starten we met het thema: ‘Hoe zie ik er uit’.   

  

We hopen op weer een leuke tijd te hebben 

samen op de groepen. 

 


