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Contact 
Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag, 

woensdag en donderdag. Altijd per mail 

bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.  

 

Opbrengst Dankdagcollecte 
 

Vorige week woensdag was het dankdag. We 

kijken terug op een mooie morgen in elke 

groep. De kinderen mochten geld mee nemen 

voor het muskathlonproject in Ghana, waar de 

fam. Voortman naar toe hoopt te gaan. De 

opbrengst was €300,-. Het bedrag is inmiddels 

overhandigd aan fam. Voortman.  Zij 

bedankten de school met een mooie kaart. Fijn 

om zo samen te mogen te bouwen in Gods 

Koninkrijk. 

De nieuwe vlog is uit! 
 

Deze week is er een nieuwe vlog uitgekomen. 

Ook te zien op Facebook en instagram.  Wilt u 

hem ook delen? 

Als u hem nog niet gezien hebt, is hier de link: 

https://fb.watch/1Fhvm0g2O-/ 

 

 

Hallo Jumbo 
 

In groep 6/7 zijn we op zoek naar lege 

‘verspakketten’ van de Jumbo. We hebben er 

30 nodig, dus nog wel heel wat. Als u ze 

gebruikt, gooi de verpakking dan niet weg! We 

hebben ze nodig in de eerste week van 

december. Alvast bedankt voor het sparen.  

 

 

 

Enquête lestijden 
 

In samenwerking met de oudergeleding in 

onze medezeggenschapsraad willen we 

onderzoeken hoe u onze lestijden ervaart. Er is 

vandaag een enquete meegeven aan uw kind. 

Wilt u deze voor 28 november weer 

meegeven? 

 

mailto:directie@wegwijzerenter.nl
https://fb.watch/1Fhvm0g2O-/
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Brigadiers 
 

 

De kinderen uit gr. 6/7 hebben les gehad van 

een politieagent. Ze weten nu allemaal heel 

goed hoe ze e op een veilige manier kunnen 

brigadieren. Groep 7 zal deze taak in het 

voorjaar van groep 8 gaan overnemen. Gr.6 

moet nog een jaartje wachten. 

 

Wat veel schoenendozen!  
 

Elk jaar zamelt de Interkerkelijke Commissie 

Enter mooi versierde schoenendozen gevuld 

met schoolspullen, speelgoed, 

hygiëneproducten etc. in voor kinderen die 

leven in zeer moeilijke omstandigheden. Dit 

jaar was het de vraag of deze actie door kon 

gaan in verband met corona-maatregelen. 

Maar juist nu  hebben de kinderen extra 

behoefte aan een teken van liefde en hoop in 

deze bijzondere tijd. De commissie besloot dan 

ook toch te proberen zoveel mogelijk 

schoenendozen in te zamelen als de situatie 

toe laat.  Met inzet en medewerking van 

kerken en scholen zijn er toch nog bijna 300 

dozen ingezameld ! Ook kwamen er voldoende 

giften binnen om alle dozen te kunnen 

versturen. Geweldig dat we dat in Enter met 

elkaar hebben kunnen bereiken. De 

Interkerkelijke Commissie wil iedereen die hier 

aan mee heeft gewerkt heel hartelijke 

bedanken !  
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Jarig 
 

Komende periode zijn onderstaande kinderen 

jarig. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

13 nov.  Levi Zwiers  gr.2 

14 nov. Elise Hillen   gr.7 

16 nov. Loïs den Oudsten gr.5 

 

Belangrijke data 
 

 

  

11 nov. Enquête schooltijden mee 

25 nov. gebedsgroep 

27 nov. Uiterste inleverdag enquête 

4 dec. Sinterklaas 

17 dec. Kerstfeest op school 

18 dec. Gr. 1 en 2 hele dag vrij. Gr. 3-8 
middag vrij 

18 dec. 12.00 u. start kerstvakantie 

  
 

Lied van de week 
 

 

Samen met de kerken zetten we elke week 

één lied centraal. Deze week is het “Dank u 

voor de wonderen die gebeuren”. (ELB 426) 

  

 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/


 
 
 

Nieuwsbrief 13 
11 november 2020 

 

Met jouw talent op weg! 

 

 


