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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.  

 

Op weg naar kerst 
 

In de groepen bereiden we ons voor op het 

kerstfeest. Het feest van de geboorte van 

Jezus. Het Licht van de wereld. 

Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn Naam. 
Hij is de Redder, die God aan de wereld geeft, 
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft. 
Zijn naam is Jezus. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TuA82G

MnFzg 

 

 

 

 

Genoten van Sint 
 

 

 

Sint en 2 Pieten hadden toch nog tijd 

gevonden om onze school te bezoeken. Met 

een trekker werden ze op school gebracht. 

Hierna ging Sint naar het speellokaal, waar hij 

de jongste groepen ontving. De kinderen 

hebben genoten en we kijken terug op een 

fijne ochtend. 

mailto:directie@wegwijzerenter.nl
https://www.youtube.com/watch?v=TuA82GMnFzg
https://www.youtube.com/watch?v=TuA82GMnFzg
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Gevonden voorwerpen 
 

 

 

De doos met gevonden voorwerpen zit weer 

helemaal vol. De inhoud is nu uitgestald in de 

gang bij groep 5. Er zitten ook mooie jassen in. 

Het zou jammer zijn dat deze niet worden 

herkend en meegenomen.  Deze week gaan 

alle kinderen even kijken of er iets bij zit wat 

van hen is. 

 

 

 

Autopuzzelrit 
 

Beste ouders, kerst vieren we overdag, op 17 

december met de kinderen in de klas. In plaats 

van de kerstviering 's avonds 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! 

 

 

 



 
 
 

Nieuwsbrief 17 
9 december 2020 

 

Met jouw talent op weg! 

  

Met zwangerschapsverlof 
 

Juf Willianne werkt nog één week en zal dan 

met zwangerschapsverlof gaan. We wensen 

haar een goede periode toe. 

Juf Kelly zou ook volgende week nog  werken 

en dan met verlof gaan. Maar door 

complicaties moest ze al eerder stoppen met 

werken. Ook haar wensen we een goed verlof 

toe. 

 

 

Corona-perikelen  
 

Er zijn gezinnen die uit quarantaine mogen, 

maar ook gezinnen die er mee beginnen. U 

hoort er vast ook wel van. Het virus waart 

rond en zeker ook in Enter. Het is daarom 

belangrijk dat we ons aan de richtlijnen blijven 

houden! 

Wanneer een gezinslid klachten heeft en zich 

laat testen, vragen we u om uw kind thuis te 

laten tot de uitslag bekend is.  

Tegenwoordig wordt er steeds vaker getest 

zonder klachten, bijv. via uw werk of via een 

bron- en contactonderzoek. In dit geval kan uw 

kind wel gewoon naar school.  
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Billy Boem- club 
 

Juist nu in deze moeilijk tijd waarin een ieder 

mogelijk in meer of mindere mate beperkt is in 

zijn doen en laten, hoe je sociaal te verhouden 

tot elkaar; kan de Billy Boem club een fijne en 

veilige haven zijn om met andere kinderen te 

praten over wat je voelt, ervaart, denkt en te 

leren hoe je er mee omgaat. 

Juist als er in of om je thuis al het één en ’t 

ander speelt, kan deze tijd het wat meer op 

scherp zetten. 

Denk aan een (psychisch) zieke ouder, een 

broer/zus die veel aandacht op eist, financiële 

problemen, scheiding, ruzie, verlies (rouw), 

etc. 

Billy Boem wordt namens de gemeente  

Wierden aangeboden. Er is een flyer als bijlage 

meegestuurd. 

 

Uitslag enquête schooltijden 
 

Vrijdag ontving u al een mail met de uitslag 

van de enquête en daarbij de instemming van 

onze medezeggenschapsraad. We blijven dus 

ons huidige continurooster voortzetten. Hier 

nog even de belangrijkste feiten uit het 

onderzoek. 

91 % van de ouders kiest voor huidige 
continurooster. 

8 % kiest voor het oude rooster met een 
langere middagpauze. 

1 % gaf aan geen voorkeur te hebben 

We zijn blij dat bijna alle ouders hebben 

meegedaan met deze enquête.  Dank u voor 

uw medewerking. 

Jarig 
 

Komende periode zijn onderstaande kinderen 

jarig. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

15 dec. Keest Schreijer  gr.2 

15 dec.Tamar ter Steege gr.6 

16 dec. Senna Wessels  gr.7 
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Belangrijke data 
 

 

  

16,17 
dec. 

Autopuzzelrit  

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 

4 jan. Weer naar school 

  
 

 

Lied van de week 
 

 

Samen met de kerken zetten we elke week 

één lied centraal. Deze week is het een 

kerstlied: “Komt allen tezamen.” 

  

 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/

