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Contact 
Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag, 

woensdag en donderdag. Altijd per mail 

bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.  

 

Dankdagviering 
 

Vanmorgen vierden we dankdag. Ieder in zijn 

eigen groep. Het thema was “Samen zijn we 

sterk”. We luisterden naar het verhaal van 

David en Jonathan.  Twee vrienden. Ze voelen 

zich  samen sterk, maar zijn ook dankbaar 

richting God.  Er zijn verschillende liederen 

gezongen en er is gewerkt over het thema. 

Helaas konden we het niet samen vieren in de 

kerk. Toch mogen we terug zien op een mooie 

ochtend waarop we met elkaar konden 

nadenken en werken over dankdag.  

 

Mediawijsheid in gr.8 
 

Van 5 t/m 13 november doet groep 8 mee met 

Mediamasters. MediaMasters is een serious 

game over mediawijsheid, speciaal voor groep 

7/8 en de eerste klas van het voortgezet 

onderwijs. Spelenderwijs maken leerlingen 

kennis met de kansen en de gevaren van 

(digitale) media. Door het spelen van de game 

bouwen leerlingen basiskennis op over 

mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met 

WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en 

nepnieuws? Leerlingen gaan samen in de klas 

én thuis de mediawijze uitdagingen aan en 

bundelen hun mediawijze krachten om 

MediaMissies te volbrengen. 

mailto:directie@wegwijzerenter.nl
https://www.mediawijsheid.nl/woordenboek/mediawijsheid/
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Morgen 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).Vandaag vindt u  een 

flyer  als bijlage bij de nieuwsbrief. Hierin staat 

meer informatie over het ontbijt. 

 

 

Inleveren schoenendozen 
 

Zondag kunt u in de kerken de schoenendozen 

inleveren. Het kan ook op school. Dit kan a.s. 

vrijdag. We hopen op veel dozen. We weten 

dat we hier veel kinderen op een ander plekje 

in de wereld mee verblijden. 

 

Jarig 
 

Komende periode zijn onderstaande kinderen 

jarig. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

8 nov. Stef Koster  gr.3 

12 nov. Lotte Pluimers  gr.2 
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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 het lied 

“Help mij om stil te zijn.” 

  

 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  

 

mailto:g.schaap@dekindertuin.nl
http://www.dekindertuin.nl/
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 Nieuws uit de Kindertuin 
 

Hier weer een klein kijkje binnen bij de 
Kindertuin.  
 
We zijn de afgelopen tijd erg druk geweest op 

de groepen.  We zijn op dit moment bezig met 

het thema ‘Herfst’. Met de peuteropvang-

kinderen lezen we over struisvogel Fiet, die 

heel graag hard wil rennen, maar de wind 

houdt hem tegen.  We gaan met de kinderen 

naar buiten om de herfst ook echt te ervaren. 

Wat zie je allemaal? Wat voel je? Wat gebeurt 

er allemaal in de herfst? Welke kleuren zie je? 

Heel leerzaam en leuk voor onze peuters. We 

hebben ook een echte herfsthoek in de groep. 

De kinderen mogen helpen om de bladeren 

netjes weer op te ruimen. Dus harken, vegen 

en in de kruiwagen gooien. 

 

 

  

Op het kinderdagverblijf hebben we spinnetjes 
gemaakt, zowel van papier als van fruit. Hoe 
leuk is dat?! Daarnaast hebben we op de 
groep een bak met herfst-attributen. En bij elk 
attribuut hoort ook een liedje. Dit vinden de 
kinderen erg leuk. En ook gaan we, net zoals 
de peuteropvang-kinderen, lekker naar buiten 
om de herfst te ervaren.  
Op de BSO zijn we druk bezig met 

verschillende activiteiten, passend bij de 

leeftijd van de kinderen. Hier werken we niet 

echt met een thema. Op dinsdag en 

donderdag zijn de groepen zo groot, dat we 

gebruik maken van de groep en de gymzaal. 

Op die momenten delen we de groepen in op 

leeftijd, zodat we ook voor elke leeftijd iets 

uitdagends kunnen aanbieden. 

Zo hebben sommige kinderen een kijkdoos 

geknutseld, hebben de meiden hun nagels 

mogen lakken, hebben we een kraskaart 

gemaakt en egels geknutseld van tijdschriften. 

Ook zijn de jongens erg fanatiek met het 

kaartspel ‘pesten’. Winnen van de juf, blijft 

nog de grootste uitdaging😊. Het is vooral 

heel gezellig op de BSO, waar ieder kind zijn 

eigen plek heeft. We geven de kinderen de 

ruimte om na schooltijd even te kunnen 

ontladen. Niks moet, niksen mag! 
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