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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.  

 

Advent 
 

Komende zondag begint de Adventstijd. Ook 

op school zullen we hier natuurlijk aandacht 

aan besteden met liederen, werkjes en 

verhalen. 

Advent is verwachten 

Met hopen bekleed 

Is licht in de nachten 

van God die ons nooit vergeet. 

 

(uit “Advent”  van Elly en Rikkert) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sc-

qRjbFY  

 

Heeft u privacy-voorkeur al ingevuld? 
 

Enige tijd geleden vroegen we u om in Parro 

de privacy-voorkeuren in te vullen. Veel 

ouders hebben dit gedaan. Een aantal nog 

niet.  Zou u dit alsnog willen doen?  Het is een 

kleine moeite en geeft ons duidelijkheid hoe 

om te gaan met uw voorkeur. 

Hoe werkt dit? 

1. Ga in Parro naar het 4e tabblad instellingen. 

2. Tik op privacy voorkeuren. 

3. Geef per kind uw voorkeur aan, via de 

stipjes op de potloodjes achter het kind. 

Wilt u dit doen voor a.s. maandag? Hierna 

gaan we er vanuit, wanneer u geen 

voorkeuren hebt aangegeven, dat u geen 

bezwaar hebt om beeldmateriaal van uw kind 

te tonen. 
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Herinnering: Enquête lestijden 
 

Veel ouders hebben de enquête al ingevuld. 

Heeft u het nog niet gedaan? Het kan nog tot 

28 november.  

 

 

Geen ouderbijdrage 
 

Normaal wordt rond deze tijd de 

ouderbijdrage voor dit schooljaar geïnd van 20 

euro per leerling. 

Vanuit deze ouderbijdrage 

worden  verschillende activiteiten betaald 

(kerst, sint, paasbrunch, etc.) 

Omdat vorig schooljaar en dit schooljaar een 

aantal activiteiten door ‘corona’ geen 

doorgang vinden, heeft de ouderraad besloten 

om de bijdrage op dit moment niet te innen. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de 

ouderraad kijken of er alsnog voor dit 

schooljaar een bedrag geïnd gaat worden. Dit 

bedrag zal lager zijn dan de reguliere jaarlijkse 

ouderbijdrage. 

Er wordt nog opgemerkt dat de bijdrage voor 

het  schoolreisje los staat van deze beslissing 

en samenhangt met het wel of niet doorgaan 

van het schoolreisje. 

 

 

 

Sinterklaas  
 

Vrijdag 4 december komt Sinterklaas op 

school. We vieren dit “coronaproof”. 

Sinterklaas en 2 pieten ontvangen de groepen 

1 t/m 4 afzonderlijk in ons speellokaal. 

Er is dit jaar geen intocht met  ouders. 

 

Jarig 
 

Komende periode zijn onderstaande kinderen 

jarig. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

29 nov. Kyano Poeste  gr.6 

30 nov. Luuk Getkate  gr.8 

30 nov. Suze Pek  gr.2 
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Belangrijke data 
 

 

  

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 een 

adventslied, gez. 118 : Op U mijn Heiland blijf 

ik hopen.  

  

 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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