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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.  

 

Corona 
 

Na een ‘rustige’ periode omtrent 

coronabesmettingen, zijn er deze week weer 

een aantal ouders die gemeld hebben positief 

getest te zijn. De gezinnen zijn in quarantaine 

en de kinderen volgen zo mogelijk de lessen 

online. We wensen de gezinnen sterkte en 

beterschap. 

Wanneer u getest wordt, vragen we u om de 

kinderen zo lang thuis te houden tot dat 

uitslag bekend is. Want er is altijd een 

mogelijkheid dat de kinderen ook besmet zijn 

en het virus dan overdragen aan de leerkracht. 

 

Mondkapjesplicht 

Per 1 dec. is er een mondkapjesplicht 

ingevoerd voor externen. Dit houdt voor onze 

school in dat gasten  (postbode, logopedist, 

fysiotherapeut) een mondkapje dragen.  Dit 

geldt ook voor ouders.(Leerlingen en 

leerkrachten zijn hiervan uitgezonderd.) 

Denkt u ook aan de afstand van 1,5 m bij het 

kleuterhek?  

Sint komt op bezoek  
 

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. 
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Autopuzzelrit 
 

Beste ouders, kerst vieren we overdag, op 17 

december met de kinderen in de klas. In plaats 

van de kerstviering 's avond hebben we een 

Autopuzzelrit voor het hele gezin bedacht. Dit 

vindt plaats op 16 en 17 december. U kunt zich 

inschrijven voor uw vertrektijd via de planner 

van Parro waarvan u allemaal bericht hebt 

gekregen. Wilt u bij de notitie van de 

inschrijving aangeven met hoeveel personen u 

deelneemt? 

De inschrijving is open tot en met 10 

december. We verwachten u allen te zien bij 

de autopuzzelrit. Het belooft een mooie 

activiteit te worden! 

 

 

 

 

Gedragsverwachtingen  
 

De komende weken letten we in alle groepen 
in het bijzonder op de regel: We wandelen in 
de gang en zijn er rustig. In alle groepen wordt 
hier aandacht aan besteed. De kinderen 
kunnen hiervoor muntjes sparen die in de 
groepen in een speciale spaarbuis worden 
gedaan. De juffen en meesters bepalen samen 
met de kinderen welke beloning de groep 
krijgt bij een bepaald aantal muntjes.   

 

Jarig 
 

Komende periode zijn onderstaande kinderen 

jarig. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

9 dec. Else Scholten  gr.2 

10 dec. Gijs Beverdam  gr.5 
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Belangrijke data 
 

 

  

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: “O kom, o kom, Immanuel”. Een 

prachtig lied vol verwachting! 

  

 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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