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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.  

Gesprekken afgerond 
 

Maandag en dinsdag zijn de laatste 

verwachtingsgesprekken geweest. We kijken 

goed terug op de gesprekken met u. We gaan 

de afspraken  uitwerken en in praktijk 

brengen.  

Natuurlijk kunt u buiten de gesprekken om 

altijd vragen stellen aan de leerkracht. Ook is 

het mogelijk, indien wenselijk,  om extra 

gesprekken in te plannen. U kunt bellen of 

mailen met de leerkracht, wanneer u een 

vraag heeft.  

 

Verrekijker 
 

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 ontvingen 

vandaag het blad “verrekijker”. Dit blad 

ontvangen we van de stichting Woord en Daad 

en is een gratis attentie voor de leerlingen. 
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Privacyvoorkeuren  en parro   
 

Parro en de school doen er alles aan om 

zorgvuldig en gepast om te gaan met de 

privacy van de kinderen. Omdat het prettig is 

dat er met ieders specifieke voorkeuren 

rekening gehouden wordt en dit wettelijk 

verplicht is, heeft Parro een manier gevonden 

om dit heel makkelijk, veilig en met een 

vermindering van administratieve druk op te 

lossen. 

Hoe werkt het? 

U kunt als ouder snel u voorkeur in Parro 

aangeven. Dit kan met de volgende stappen: 

1. Ga naar het blad instellingen 

2. Tik op privacy-voorkeuren 

3. Geef per kind aan wat de voorkeuren 

zijn, via de stipjes of het potloodje 

achter het kind 

 Uw voorkeuren worden automatisch via Parro 

overgezet in onze administratie. Elke 

leerkracht kan zowel in Parro als in de 

administratie  uw voorkeuren zien. 

Wij vragen u om in Parro uw voorkeuren aan 

te geven.  

 

Morgen start van de 

Kindeboekenweek 
 

Jaarlijks doen we mee met de 

Kinderboekenweek. Deze start officieel  

woesndag  30 september. We zullen twee 

weken extra aandacht geven aan 

kinderboeken. 

De Boekenmarkt dit jaar anders 

Jaarlijks organiseren we een boekenmarkt 

voor kinderen en ouders. Het is dan een 

drukte van jewelste in school.  Door corona 

gaan we het dit jaar anders doen. We houden 

geen markt voor ouders en kinderen, maar 

gaan in de eigen groep boeken ruilen. (groep 3  

t/m 8) 

Wanneer? Woensdag 7 oktober. 

Welke groepen? Groep 3 t/m 8 

Hoeveel boeken? De kinderen mogen 

maximaal 4 boeken mee nemen om te ruilen 

in de eigen groep. Er wordt niets verkocht! Dus 

kinderen hoeven geen geld mee. De leerkracht 

begeleidt het ruilen. 

En de kleuters? Kinderen die dit willen mogen 

hun lievelingsboek mee nemen. Hier mogen ze 

in de groep iets over vertellen. 

Voorleeswedstrijd  

De groepen 5 t/m 8 houden in hun eigen klas 

een voorleeswedstrijd. Vrijdag 9 oktober zijn 

er twee finales. Een finale voor gr. 5 en 6 en 

een finale voor gr. 7 en 8. 
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Jarig 
 

Komende periode is er één jarige. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

5 okt. Chris ten Brinke  gr.8 

 

 

Belangrijke data 
 

 

  

7 okt. Boeken ruilen (gr. 3-8) 
Vertellen over je favoriete boek 
(gr. 1,2) 

9 okt. Finale voorleeswedstrijd 

12-16 okt Herfstvakantie  

  
 

 

Lied van de week 
 

 

Samen met de kerken zetten we elke week 

één lied centraal. Deze week lied 212 uit de 

Evangelische Liedbundel aan de beurt. “Heer 

wat een voorrecht, om in liefde te gaan.” 

  

 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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