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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.  

 

Dankdag : Samen staan we sterk 

 
Op woensdag 4 november vieren we dankdag. 

Dit jaar zal het iets anders gaan dan de 

voorafgaande jaren. We zullen dit jaar geen 

viering vieren in de kerk, maar in de klas. Het 

thema van onze dankdag is: “Samen staan we 

sterk”. Dit thema sluit goed aan op de huidige 

situatie in de wereld. We gaan het hebben 

over hoe je samen meer kan bereiken dan 

alleen. Het onderwerp “vriendschap” sluit hier 

dan ook weer perfect op aan. We zullen 

tijdens deze dankdag liederen zingen, luisteren 

naar een bijpassend Bijbelverhaal en maken 

een bijpassende verwerking in de klas. Ook zal 

er een collecte zijn. Wij willen de familie 

Voortman sponsoren bij het deelnemen aan 

de Muskathlon. Kinderen kunnen voor dit  

mooie doel op dankdag geld meebrengen. Met 

dit geld wil de fam. Voortman minimaal 100 

kinderen (gezinnen) in Ghana die armoede 

leven ondersteunen.  

 

Hersteld  
 

Juf Kelly is weer hersteld van en zal morgen 

haar werk weer oppakken. Juf Gerdy is deze 

week  ook weer gestart, al had zij geen corona.  

We merken dat corona veel  impact heeft op 

school en ouders. Leerkrachten die verkouden 

zijn mogen niet werken en moeten zich laten 

testen. Gelukkig is de uitslag meestal negatief. 

Dit geldt ook voor een aantal ouders. Soms is 

een uitslag ook positief en zijn er ook echte 

klachten. Dit is vervelend en heeft veel invloed 

binnen een gezin. 

Wanneer leerlingen in quarantaine moeten, 

neemt de leerkracht contact op over het 

volgen van lessen. 

We wensen hierbij zieke ouders of 

familieleden van harte beterschap toe.  
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Schoolontbijt 
 

Donderdag 6 november doen we mee aan het 

schoolontbijt. Dit jaar wordt dit ‘coronaproof’ 

geleverd en heeft de school informatie 

gekregen om het ontbijt veilig te laten 

plaatsvinden. In elke klas wordt dan begonnen 

met een ontbijtje. Kinderen hoeven dus thuis 

niet te ontbijten. Wel vragen we u om de 

kinderen een bord, beker en mes mee te 

geven (in een plastic tas).Volgende week 

woensdag zullen we een flyer  als bijlage bij de 

nieuwsbrief mee sturen. Hierin staat meer 

informatie over het ontbijt. 

 

 

 

Actie Schoenendoos 
 

Deze week krijgt uw kind de schoenendoos 

mee naar huis. In de klas is hij mooi versierd. U 

kunt deze dan volgende week vullen. Het is 

prima om 1 doos per gezin te doen. Op zondag 

8 november kan de doos ingeleverd worden in 

alle kerken van Enter. Ook kan de doos op 

school worden ingeleverd. Dit kan op vrijdag 6 

november. 

Jarig 
 

Komende periode zijn onderstaande kinderen 

jarig. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

31 okt.  Roan ten Brinke  gr.7 

31 okt. Joep Getkate  gr.6 

1 nov. Avienda ter Harmsel gr.5 
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Belangrijke data 
 

 

  

4 nov. Dankdag (in de klas) 

5 nov. Schoolontbijt  

8 nov. Inleveren gevulde 
schoenendozen in de kerken 
(of 6 nov. op school) 

  
 

 

Lied van de week 
 

 

Samen met de kerken zetten we elke week 

één lied centraal. Deze week is dit ps. 21 vers 

1: O , Heer de Koning is verheugd. 

  

 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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