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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.  

 

Toch nog een kerstviering 
 

Plotseling was dinsdag de laatste schooldag. 

Hier werden we allemaal door overvallen.  We 

hebben direct samen afgesproken dat de 

Kerstvieringen in de groepen door moesten 

gaan. Dit is gisteren dan ook gebeurd. Elke 

groep toch nog kerst!  De kinderen en de 

leraren hebben zo toch op een fijne manier 

kunnen afsluiten.  

Dit lied werd in een aantal groepen gezongen: 

Laat het Kerst zijn 

Laat het feest zijn 

Jezus kwam voor jou en mij 

Laat het Kerst zijn 

Laat het feest zijn 

Voor iedereen van groot tot klein 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CJ5ZDb

GOv9I 

 

De scholen dicht 
 

Gisteren heeft u bericht gehad dat de scholen 

dicht zijn gegaan. De leerkrachten zijn deze  

week op school om de lessen voor te bereiding 

voor de periode na de vakantie. Het gaat dan 

om de periode van 4 januari tot en met 15 

januari. 

Materialen ophalen 

Vrijdag tussen 8.30 uur en 11.00 kunt u 

materialen van uw kind ophalen. Hoe gaat dit 

in z’n werk? We vragen u een grote tas mee te 

nemen. Deze kunt u door het raam van de 

betreffende klas afgeven aan de leerkracht. 

Deze vult de tas en geeft hem door het raam 

terug. Wilt u niet binnen komen? 

Device nodig? 

Heeft u voor uw kind een extra device nodig 

voor het online lesgeven? Geef dit van te 

voren aan bij de leerkracht. U krijgt vrijdag dan 

een device mee. We vragen u hiervoor wel  

vrijdag te tekenen. Een device wordt alleen 

aan volwassenen meegegeven, niet aan de 

kinderen. 
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Noodopvang vanaf 4 jan. 
 

Na de vakantie, vanaf 4 jan. is er voor ouders 

die in de vitale beroepen werken noodopvang 

mogelijk  op school, tijdens schooluren. Na 

schooltijd gaat uw kind dan naar de 

Kindertuin, waarmee u een contract heeft.  

Er is wel een inspanningsverplichting voor 

ouders om te proberen het thuisonderwijs 

thuis te laten plaats vinden, het is niet voor 

niets noodopvang.  

Voor meer informatie over noodopvang: 

www.rijksoverheid.nl/noodopvang 

Het aanmelden van noodopvang voor de 

periode vanaf 4 januari kan vanaf nu. 

Aanmelden voor 1 januari. Aanmelden op het 

volgende mailadres:  

directie@wegwijzerenter.nl  

 

 

 

Kerstvakantie  
 

Het team van de Wegwijzer wenst alle 

kinderen en ouders gezegende kerstdagen en 

ook een gelukkig 2021! 

 

Jarig 
 

Komende periode zijn onderstaande kinderen 

jarig. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

18 dec. Jayden Schellevis gr.4 

19 dec. Aaron Spoon  gr.2 

20 dec. Lennon ter Harmsel gr.2 

21 dec. Isa ter Harmsel  gr.2 

22 dec. Julia Geuze  gr.3 

23 dec. Sarah Maassen van 

 den Brink  gr.5 

24 dec. Lotte Happe  gr.3 

25 dec. Tiem ten Brinke  gr.6 

29 dec. Rosalie Pigge  gr.8 

31 dec. Lenn Kroese  gr.2 

2 jan.  Anne Jane Beldman gr.3 

2 jan. Elin Beldman  gr.5 

5 jan.  Noortje Geuze  gr.5 

6 jan.  Ezra ter Harmsel gr.7 

7 jan.  Benthe Schulenburg gr.2 
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Belangrijke data 
 

 

  

4 jan. Einde vakantie, start thuis 
onderwijs 

18 jan. Waarschijnlijke start lesgeven 
op school 

  
 

 

Lied van de week 
 

 

Samen met de kerken zetten we elke week 

één lied centraal.  Deze week is het een 

kerstlied: “Nu zijt wellekome.” 

  

 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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