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9 september 2020 

 

Met jouw talent op weg! 

 

 

 

 

 

Contact 
Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag, 

woensdag en donderdag. Altijd per mail 

bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.  

Bijlages 

verwachtingsgesprekken 
 

Maandag hebben de leerlingen formulieren 

meegekregen met vragen. Deze vragen nemen 

we met u door tijdens het 

verwachingsgesprek. Vandaag krijgt u de 

formulieren ook digitaal, omdat een aantal 

kinderen het formulier is verloren. U kunt het 

formulier uitprinten en invullen en op het 

gesprek mee nemen. U mag het ook digitaal 

invullen en mailen naar de leerkracht.  

 

Brigadieren 
 

Het is fijn dat er veel ouders helpen bij het 

oversteken aan de Rijssenseweg. Alleen op 

dinsdagmorgen staat er geen ouder. Dit is best 

gevaarlijk. We weten dat veel ouders dinsdag 

werken. Wellicht heeft u in de familie iemand 

die dit wil doen, bijvoorbeeld een opa of oma. 

Het zou toch mooi zijn dat kinderen altijd veilig 

en begeleid zouden kunnen oversteken! 
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Verwachtingsgesprekken in 

coranatijd 
 

Als team hebben we besloten de 

verwachtingsgesprekken 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 bij 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 
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 Belangrijke data 
 

 

  

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. 

 

14 sept.  Boaz den Oudsten gr.8 

18 sept.  Brent Nieuwenhuis gr.8 

 

Lied van de week 
 

 

Samen met de kerken zetten we elke week 

één lied centraal. Deze week is het ps. 9:1. 

Met heel mijn hart zing ik Gods eer. 

  

 Alle 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  

Informatie: www.dekindertuin.nl  
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