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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.  

Bijlage over corona-afspraken voor 

de scholen 
 

In een aparte bijlage leest u welke huidige 

richtlijnen omtrent corona van kracht zijn voor 

het basisonderwijs. 

 

Actie Schoenendoos 
 

In november gaan we weer meedoen met 

‘Actie Schoenendoos”. We vragen of de 

kinderen allemaal een lege schoenendoos 

willen mee nemen. Dit kan vanaf nu, maar ook 

nog in de eerste week na de herfstvakantie.   

 

Privacyvoorkeuren  en parro  

(herhaling) 
 

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.  
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Voorleeswedstrijd 
 

We zitten al midden in de Kinderboekenweek. 

Vandaag mochten de kinderen boeken mee 

nemen om te ruilen. Dit ging prima. Ook zijn er 

diverse andere activiteiten, waaronder de 

Voorleeswedstrijd. Deze week wordt er 

gekeken wie in elke groep (5-8) het mooist kan 

voorlezen. Vrijdag zijn de finales. Het belooft 

weer spannend te worden. 

 

 

 

Geen hoofdluiscontrole 
 

In verband met de Coronamaatregelen kunnen 

we na de vakantie opnieuw geen 

hoofdluiscontrole doen.  We vragen u om thuis 

goed te blijven op letten op mogelijke 

hoofdluis.  

Herfstvakantie  
 

Volgende week zijn we een weekje vrij. We 

komen op maandag 19 oktober weer op 

school. 

 

Foto’s broertjes / zusjes 
 

De foto’s die onlangs gemaakt zijn van 

broertjes en zusjes zijn inmiddels via We 

Transfer verstuurd naar de ouders. Hopelijk 

heeft iedereen ze goed ontvangen. Mocht dit 

niet zo zijn, dan horen we dit graag. (Mail dan 

naar h.slots@wegwijzerenter.nl  

Bedankt voor jullie deelname en veel plezier 

met de foto’s.  Groeten, Marion en Herma. 
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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 binnenkort 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! 

 

11 okt. Dastan ter Harmsel  gr.7 

12 okt. Seth Nieuwenhuis  gr.2 

 

 

Belangrijke data 
 

 

  

9 okt. Finale voorleeswedstrijd 

12-16 okt Herfstvakantie  

29 okt. Gebedsgroep  

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 uit E.L.B. nr. 477: 

Is je deur nog op slot? 
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 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  

 

  

 Nieuws vanuit de Kindertuin 
 

Hallo allemaal, 

Wat was het weer gezellig de afgelopen 

maand bij de Kindertuin!  

Het was afgelopen maand nog heerlijk weer en 

wij zijn veel buiten geweest om te spelen en 

hebben ook veel gewandeld met de kinderen. 

Dit vonden ze geweldig. 

Wij hebben bij het KDV het thema ‘Dit ben ik’ 

behandeld. De kinderen hebben veel geleerd 

over hun eigen lichaam op een speelse manier. 

Het liedje ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ was 

toch wel echt favoriet! 

Bij de peuteropvang hebben wij het thema 

‘Wij bouwen een huis’ behandeld. De kids 

hebben van alles geleerd over de stoere 

beroepen zoals een timmerman of een 

metselaar! Ook zijn de kinderen druk bezig 

geweest met hun werkje, namelijk het 

knutselen van een huis. Ze namen ook een 

foto mee van hun eigen huis om te laten zien 

in de kring. 

Ook hebben wij een leuk nieuwtje. Onze 

collega Leonie Weisink is mama geworden van 

een prachtige dochter Noor. Het jonge 

gezinnetje maakt het goed! 
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 (vervolg) 
 

 

Op naar een nieuwe maand vol gezelligheid. 

Groetjes,  

Leidsters van de Kindertuin locatie de 

Wegwijzer.  

 

 


