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Contact 
Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag, 

woensdag en donderdag. Altijd per mail 

bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.  

 

Thuisonderwijs gaat verder 
 

U hebt het gisteravond vast gehoord. Het 

thuisonderwijs gaat nog verder. De 

basisscholen gaan op  z’n vroegst 25 januari 

weer open. Laten we dit hopen, al zou het 

natuurlijk ook best langer kunnen duren. We 

moeten dit afwachten en kunnen het alleen 

per week bekijken. Volgende week is er dus 

zeker nog thuisonderwijs. We  merken dat het 

in de meeste gezinnen prima verloopt. Dit is 

zeker een compliment waard, naar u als 

ouders. U bent, naast uw andere 

werkzaamheden ook nog een aantal uren per 

dag juf en meester. 

 

Ophalen van schoolwerk 

 

Vrijdag a.s. is er tussen 9-10 uur de 

gelegenheid om pakketjes of ander werk op te 

halen. We doen dit net als de vorige keer. De 

ramen zetten we open, en dan wordt het aan 

u mee gegeven. 

(De ouders van gr. 3 hebben het werk al 

ontvangen) 

 

 

Noodopvang  
 

Sinds twee weken is er voor ouders die in de 

vitale beroepen werken noodopvang mogelijk  

op school, tijdens schooluren.  

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 

 

Veel aanmeldingen voor 

noodopvang! 

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  

U kunt de opvang per week aanvragen. Dus 

voor volgende week wel opnieuw aanmelden, 

als u dit nog niet gedaan hebt. Graag aangeven 

om welke dagen het gaat. Verder zijn we graag 

op de hoogte of uw kind na schooltijd naar de 

BSO gaat, of wordt opgehaald.  
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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  

 

 

Opgave jongere broertjes en zusjes 
 

Heeft u thuis nog een zoon of dochter die 4 

jaar wordt tussen 1 oktober 2021 en 31 

september 2022, dan kunt u haar /hem nu 

opgeven. Dit kan met het formulier dat op 

onze website staat (zie downloads).  U kunt 

ook deze link gebruiken. 

https://wegwijzerenter.nl/wp-

content/uploads/2019/10/Aanmeldformulier

Wegwijzer.pdf 

 

U kunt het ingevulde formulier op school 

inleveren of in de brievenbus doen. 

Digitale rondleiding door de 

school voor nieuwe ouders 
 

I.v.m. de coronamaatregelen is er dit jaar geen 

open dag op school. Maar wel is er een film op 

de site geplaatst. Dit is een 360 graden tour 

door de school, waarbij nieuwe ouders door 

de hele school kunnen lopen. 

Voor belangstellende ouders is er op afspraak 

een rondleiding. Zij kunnen bellen of mailen 

naar school.  

 

Voor uw kinderen is het ook leuk om de school 

weer even te zien. U kunt op de volgende link 

klikken, dan komt u in het filmpje. 

 

 

https://ths.li/pmhpMh 

 

https://www.wegwijzerenter.nl/rondleiding 

 

 

Kent u ouders met jonge kinderen, wijst u ze 

dan op onze school.  Ze kunnen altijd een 

afspraak maken. 
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Jarig 
 

Komende periode zijn onderstaande kinderen 

jarig. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

16 jan.  Luuk Koster  gr.5 

17 jan.  Jentse Visser  gr.4 

19 jan. Elena ter Harmsel gr.1 

20 jan.  Mirthe Maassen van  

 den Brink  gr.5 

21 jan. Jef ter Steege  gr.1 

 

 

 

 



 
 
 

Nieuwsbrief 20 
13 januari 2021 

 

Met jouw talent op weg! 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
 

 

  

25 jan. Herstart scholen? 

1 feb. Studiemiddag  

10,11 feb. 10 min. gesprekken (digitaal) 

18 feb. Rapport 1 

19 feb.. 12.00 start voorjaarsvakantie 

  
 

  

 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  

 

Nieuws vanuit de Kindertuin 
 

Wat zijn we weer druk geweest in december! 

We hebben leuke dingen gedaan in het thema 

sinterklaas. Bij de BSO hebben we veel leuke 

dingen gedaan in de sinterklaasweek zoals: 

pepernoten-sjoelen, cadeautjes zoeken, 

sinterklaas-bingo, sinterklaas-ganzenbord, film 

kijken en lekkere dingen eten. Ook had 

Sinterklaas elke dag cadeautjes en hebben we 

nu veel nieuw speelgoed voor op de BSO waar 

we heel blij mee zijn!  

Ook bij de Peuters was het feest! Op sommige 

dagen had Sinterklaas een zak verstopt met 

cadeautjes, voor ons allemaal wel 1! We 

mochten de zak zoeken met de schatkaart. 

Ook kunnen we heel goed liedjes zingen en 

dansen! Ook bij het kinderdagverblijf is 

Sinterklaas langs geweest, we hoorden gebonk 

op de deur en toen stond er ineens een zak 

met cadeautjes alle kinderen kregen er 1! Ook 

hebben we lekkere pepernoten gegeten en 

liedjes gezongen. 

Ook zijn we druk geweest met het thema 

kerst. We hebben mooie liedjes gezongen en 

de lokalen versierd. Bij de peuters hebben we 

goed geoefend voor het kerstfeest wat helaas 

niet door kon gaan. De kinderen hebben 

allemaal goed hun best gedaan! Bij de BSO en 

het kinderdagverblijf hebben we mooie 

werkjes gemaakt in het thema kerst. Ook 

hebben we bij de BSO kerstkaartjes gemaakt 

voor de oude en eenzame mensen, wat zijn ze 

mooi geworden!  

Groetjes van de kinderen en de leidsters van 

De Kindertuin 

mailto:g.schaap@dekindertuin.nl
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