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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.  

 

Een nieuw jaar 
 

Allereerst wensen we u als team van de 

Wegwijzer een gezegend nieuwjaar toe. 

Vooral ook een gezond 2021. In deze 

coronatijd, met veel ziekte en besmettingen, 

merken we hoe belangrijk een goede 

gezondheid is! 

Het was maandag een bijzondere start. 

Kinderen zijn thuis en krijgen  thuisonderwijs. 

Dit is natuurlijk niet zoals we gehoopt hadden. 

Het thuisonderwijs is goed geregeld, maar het 

zou mooi zijn om over korte tijd weer echt les 

te geven in onze school. 

Volgende week dinsdag is er een 

persconferentie van premier Rutte. Dan wordt 

ook verteld hoe het verder gaat met het 

onderwijs. We zullen u woensdag 13 januari 

dan ook berichten met de laatste info van de 

overheid over mogelijke opening van de 

scholen. 

Het onderwijs gaat wel door! Of het nu thuis is 

of op school. Ook voor het jaar 2021 hopen we 

op een goede voortzetting van de 

samenwerking tussen team en ouders.  

 

 

Noodopvang  
 

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.   

We hanteren de volgende richtlijnen: 

• Voor ouders die beiden in een cruciaal 

beroep werken is er noodopvang op 

school. 

• Wanneer er 1 ouder in een cruciaal 

beroep  werkt, vragen we inspanning 

op de opvang zelf te regelen. Lukt dit 

niet dan kunt u contact opnemen met 

school om de opvang af te stemmen 

Opvang moeilijk rond te krijgen 

Op dit moment zijn er best veel aanmeldingen 

voor noodopvang. De invulling voor voldoende 

professionele begeleiding is lastig, omdat 

leerkrachten onder lestijd veelal digitaal 

lesgeven of opnames maken. We werken nu 

ook met meerdere stagiaires en 

invalleerkrachten bij de opvang. Vandaar ook 

ons verzoek om alleen van noodopvang 

gebruik te maken als u echt niet anders kunt.  

Het aanmelden van noodopvang kan via 

directie@wegwijzerenter.nl  

 

 

 

mailto:directie@wegwijzerenter.nl
mailto:directie@wegwijzerenter.nl


 
 
 

Nieuwsbrief 19 
6 januari 2021 

 

Met jouw talent op weg! 

 

 

 

 

 

 

Crisisopvang 
 

Naast noodopvang is er ook een crisisopvang. 

Dit is voor kinderen die thuis niet tot leren 

komen. De redenen kunnen heel divers zijn. Er 

kan sprake zijn van zorgen in een gezin, 

familieomstandigheden of bijv. een beperking 

van een kind.  Crisisopvang is alleen op de 

ochtenden van 8.30-12.00 uur. Denkt u dat in 

het belang van uw kind crisisopvang 

noodzakelijk is, dan kunt u contact opnemen 

met directie of de ib-er. 

directie@wegwijzerenter.nl  of 

h.slots@wegwijzerenter.nl  

 

 

Kinderen met klachten 
 

Voor de veiligheid van personeelsleden die op 

school opvang of lessen verzorgen is het 

belangrijk dat kinderen die gebruik maken van 

de noodopvang geen corona-gerelateerde 

klachten hebben. Ook bij een fikse 

verkoudheid willen we u vragen die kinderen 

thuis te houden.  

Wordt u zelf of een huisgenoot getest op 

corona, dan willen we u vragen om de 

kinderen thuis te laten, om alle risico’s te 

beperken.  

 

Welkom 3 leerlingen 
 

Deze week zijn er 3 leerlingen gestart op onze 

school. Het zijn Femke, Lindy en Tess van 

Langeveld. Ze zitten respectievelijk in gr. 6, 4 

en 2. We wensen hen een fijne tijd bij ons op 

school.  

 

Hoofdluiscontrole 
 

Normaal is er na elke vakantie een 

hoofdluiscontrole. U begrijpt dat dit nu niet 

doorgaat. Wilt u thuis wekelijks uw kind even 

controleren op hoofdluis en indien nodig 

behandelen. Op deze manier hopen we bij de 

start van het onderwijs op school , weer 

hoofdluisvrij te zijn.  
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Jarig 
 

Komende periode zijn onderstaande kinderen 

jarig. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

8 jan.   Vlinder Wessels  gr. 7 

12 jan.   Luuk Voortman  gr.4 

13 jan.  Nijka Wolterink  gr.2 

 

 

 

 

Juffen stellen zich voor 
 

Door het zwangerschapsverlof van juf Kelly en 

juf Willianne hebben we drie juffen die het 

verlof invullen.  In deze nieuwsbrief stellen ze 

zich voor. 

 

 
 

Hallo allemaal, 

Ik ben Wendy en in de kerstvakantie ben ik 

met mijn gezin en schoonouders verhuisd naar 

Enter. Ik werk nu in gr. 1. Ik kom van 

oorsprong uit Hengelo en van kleins af aan 

kom ik op de camping in Markelo. Sinds mijn 

tienerjaren woon ik in Leusden, waar ik mijn 

man heb leren kennen. Maar altijd heb ik het 

verlangen gehad om weer terug te gaan naar 

het oosten. Afgelopen zomer fietsten we door 

Enter en kwamen wij de woning tegen die we 

zochten. Een huis met ruimte voor ons gezin 

en schoonouders. Nu kunnen zij ons helpen 

met het gezin en op een dag kunnen wij voor 

hun zorgen.  
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(vervolg) 

 

Ons gezin bestaat uit vier kinderen, 3 meiden 

en 1 jongen, in de leeftijd van 3-9 jaar. Samen 

zijn we graag in de natuur of spelen we binnen 

een spelletje. Ik sta inmiddels al tien jaar voor 

de klas en ik heb de afgelopen jaren voor de 

kleuters gewerkt. De laatste jaren heb ik me 

verdiept in leerstijlen en prikkelverwerking bij 

kinderen. Ik heb zin in de nieuwe uitdaging 

voor ons als gezin en voor mij als leerkracht en 

ik hoop u binnenkort te ontmoeten. 

 

Met vr. gr., 

Wendy van Langeveld 

 

In groep 2 is juf Willianne met 

zwangerschapsverlof. Juf Kirsten Wessels 

vervangt haar. Hier stelt ze zich voor. 

 

Beste ouder(s), 

U zult mij de komende periode wellicht eens 

zien lopen bij de kleuters, in groep 2. Op 

maandag, dinsdag en woensdag om de week 

ben ik in deze groep. Voor de kerstvakantie 

ben ik al een paar keer komen kijken dus de 

kinderen kennen mij al een beetje en ik heb 

heel veel zin om samen met deze kinderen er 

een leerzame en fijne tijd van te maken! 

 

(vervolg) 

Kort iets over mijzelf: ik woon samen met mijn 

man en 3 kinderen in Almelo en werk al een 

aantal jaar met veel plezier in het onderwijs.  

Naast mijn werk als juf kan ik enorm genieten 

om thuis te zijn met mijn gezin, samen actieve 

dingen te ondernemen en zijn we ook actief 

betrokken bij onze kerk in Almelo.  

Ik zie er naar uit om een fijne tijd te hebben op 

De Wegwijzer! 

Met vriendelijke groet, 

Kirsten  Wessels 

 

 

Beste ouders,  

Mijn naam is Joanne van Dongen. Ik ben 25 

jaar. Sinds kort werk ik op donderdag en 

vrijdag in gr. 1. Ik heb er veel zin en hoop dat 

we elkaar snel weer kunnen ontmoeten. 

Met vr. gr., 

Joanne van Dongen. 
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Belangrijke data 
 

 

  

4 jan. Start thuisonderwijs 

13 jan. Volgende nieuwsbrief met info 
over vervolg (thuis) onderwijs 

  
 

 

  

 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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