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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.  

10 minutengesprekken 
 

De 10 minutengesprekken zijn in de week van 

8 -12 februari. Deze gesprekken zijn voor alle 

groepen en met alle ouders. De gesprekken 

zijn digitaal. U kunt zich vanaf vandaag 

inschrijven via Parro. Vanaf 12.00 uur  staat 

Parro open.  De inschrijving is mogelijk tot 1 

feb. U ontvangt dan volgende week een 

uitnodigingsmail van de leerkracht met een 

link.  

 

 
 

 

 

 

Onze adoptiekinderen 
 

Zoals u weet hebben we 4 adoptiekinderen, 

waarvoor de leerlingen op maandagmorgen 

geld mee kunnen nemen. Nu er altijd geen 

school is, komt er ook geen geld meer binnen. 

Juist is deze coronatijd is het belangrijk  dat 

deze  kinderen geholpen worden. Met het geld 

dat binnenkomt kunnen de kinderen naar 

school, krijgen ze te eten en ook ontvangen ze 

kleding.   

U kunt ze ook helpen door een gift over te 

maken op : 

NL34RABO0317408275 t.n.v. St. vrienden van 

de Wegwijzer / gift adoptiekinderen 
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Waterdiertjes 
 

De stagiaires hadden vorige week een 

opdracht voor de hele school gemaakt. De 

kinderen konden een waterdiertje maken. Een 

afbeelding kon op padlet geplaatst worden. Er 

is veel gebruik van gemaakt. Hier onder ziet u 

twee van de vele inzendingen. 

 
 

 

 

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. 

 

Geboren! 
 

In het gezin van juf Willianne is grote 

blijdschap en dankbaarheid. Op 21 jan. is 

Sterre geboren. We feliciteren juf Willianne, 

haar man Arno en de beide ‘grote’ zussen van 

harte met dit wonder en wensen hen een hele 

fijne tijd toe. 

Het adres is: 

Fam. Slagman, Roerdomp 42, 7463 AC Rijssen. 

 

https://wegwijzerenter.nl/wp-content/uploads/2019/10/AanmeldformulierWegwijzer.pdf
https://wegwijzerenter.nl/wp-content/uploads/2019/10/AanmeldformulierWegwijzer.pdf
https://wegwijzerenter.nl/wp-content/uploads/2019/10/AanmeldformulierWegwijzer.pdf
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Noodopvang  
Zolang er thuisonderwijs wordt gegeven is er 

op school de mogelijkheid voor noodopvang. 

Dit kan alleen 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 

 

Het aanmelden van noodopvang kan via 

directie@wegwijzerenter.nl  

 

Vrijdag werk ophalen 
 

A.s. vrijdag moet er weer werk opgehaald 

worden bij een aantal groepen. 

Het gaat om gr. 1, gr. 2 en gr. 4.  

Tijd: tussen 9-10 uur. 

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. 

 

mailto:directie@wegwijzerenter.nl
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Jarig 
 

Voor de komende dagen geen nieuwe 

meldingen van jarige kinderen.  

 

 

 

 

Belangrijke data 
 

 

  

8-12 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  

 

mailto:g.schaap@dekindertuin.nl
http://www.dekindertuin.nl/

