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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.  

 

Oud-directeur Ger Schutten 

overleden 
 

Op 13 oktober is na een kort ziekbed Ger 

Schutten overleden. 

Ger Schutten was van 2003 tot 2007 directeur 

van de Wegwijzer en daarvoor was hij 

leerkracht op onze school. 

Hij is 63 jaar geworden. 

Wij bidden zijn vrouw en kinderen Gods 

nabijheid toe in deze verdrietige tijd. 

 

Het adres van de fam. Schutten is:  

Brahmsstraat 4, 7604 ET Almelo 

 

Actie Schoenendoos 
 

Er zijn al veel dozen meegenomen. Deze week 

kunt u nog een doos meegeven. Volgende 

week gaan de kinderen de doos versieren.   

 

Ziekte en herstel 
 

In deze coronatijd kampen we met zieke 

leerkrachten of leerkracht die thuis moeten 

blijven om redenen van quarantaine. 

Juf Ruth is weer hersteld en is vandaag weer 

begonnen in gr. 6/7. 

Juf Wendy (g.8) moest 10 dagen in 

quarantaine in verband met een 

coronabesmetting van iemand in haar directe 

omgeving. Gelukkig is ze zelf gezond en zal 

vrijdag weer werken. 

Juf Gerdy (gr. 3)is flink verkouden en is deze 

week thuis. Gelukkig heeft ze geen corona. 

Juf Kelly is sinds dinsdag ziek en heeft zich 

laten testen. We hoorden  dat ze positief 

getest is op corona en nu in quarantaine moet. 

De ouders van die groep zijn geadviseerd over 

maatregelen en  geïnformeerd over de 

vervanging. 

U ziet dat er veel ziekte is. Dit komt ook door 

de strenge richtlijnen voor onderwijzend 

personeel. Op zich goed dat deze richtlijnen 

scherp zijn, want het gezondheidsbelang van 

leerkrachten en kinderen staat op de eerste 

plaats. 

Deze week is de vervanging gelukt. Wel is het 

zeer goed mogelijk dat we binnenkort toch 

een groep naar huis moeten sturen, omdat er 

geen vervanging voorhanden is.  
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Voorleeswedstrijd 
 

 

Vrijdag 9 oktober hebben we de 

Kinderboekenweek afgesloten met de 

voorleeswedstrijd. Het niveau van de groepen 

was weer hoog. De kinderen hebben genoten 

van prachtige verhalen. Maud uit gr. 7 was de 

winnaar. Er waren leuke prijzen voor alle 

finalisten.  

 

 

Geen dankdagvering in de kerk 
 

4 nov. is het dankdag. We vieren het dit jaar 

(i.v.m. corona) niet in de kerk. We vieren het in 

onze eigen klas. U leest hier volgende week 

meer over. Normaal zijn ze na de kerkdienst 

vrij. Deze woensdagmorgen gaan ze de hele 

ochtend gewoon naar school.  

Geen inloop voor ouder en kind 
  

Op de kalender staat dat er op 2 november 

een open inloop is voor ouders en kinderen. 

Helaas kan dit ook niet doorgaan. 

Jarig 
 

Komende periode zijn onderstaande kinderen 

jarig. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

24 okt. Jazzmin Dijkstra  gr.6 

26 okt. Ties Waanders  gr.8 

28 okt. Lara Bosch  gr.2 

28 okt. Fleur Scholten  gr.5 

29 okt. Merle Heering  gr.7 

30 okt. Matthijs ten Brinke gr.3 
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Belangrijke data 
 

 

  

4 nov. Dankdag (in de klas) 

5 nov. Schoolontbijt  

8 nov. Inleveren gevulde 
schoenendozen in de kerken 

  
 

 

Lied van de week 
 

 

Samen met de kerken zetten we elke week 

één lied centraal. Deze week het mooie lied: 

“Kom aan boord!” 

  

 Alle opvang bij de Kindertuin 
 

C.B.S. 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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