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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.  

 

Jubileum juf Gerdy 
 

 

Deze week is juf Gerdy 12,5 jaar juf op onze 

school.  

Van harte gefeliciteerd! 

 

Berichtje van Sinterklaas 
 

Zaterdag is Sinterklaas aangekomen in ons 

land. Mocht zijn gezondheid het toelaten dan 

wil hij de Wegwijzer ook dit jaar bezoeken. De 

bedoeling is dat het op 4 december gebeurt.   

Ook voor dit feest geldt dat we ons aan de 

richtlijnen rondom het coronavirus moeten 

houden. Sint en Pieten zullen alleen in het 

speellokaal komen. Hier zullen de 

afstandsregels gelden. Eerst is er feest voor gr. 

1, daarna gr. 2, dan gr. 3 en tenslotte voor gr. 

4. 

Er is geen ontvangst met ouders. We vragen 

dan ook de ouders om na het brengen van de 

kinderen naar huis te gaan.  

 

Herinnering: Enquête lestijden 
 

Veel ouders hebben de enquête al ingevuld. 

Heeft u het nog niet gedaan? Het kan nog tot 

28 november.  
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Jarig 
 

Komende periode zijn onderstaande kinderen 

jarig. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

20 nov. Suus Waanders  gr.4 

26 nov. Els ten Hove  gr.6 

 

 

Belangrijke data 
 

 

  

25 nov. gebedsgroep 

27 nov. Uiterste inleverdatum 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  “Uw 

woord is een lamp voor mijn voet en een licht 

op mijn pad.”  

  

 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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