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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.  

 

De scholen weer open 
 

 

U heeft het vast al gehoord. A.s. maandag 

gaan de scholen weer open. Dit is erg fijn!  Na 

een lange periode van thuisonderwijs kunnen 

kinderen elkaar weer ontmoeten, samen 

spelen, leren en samen ontdekkend bezig zijn. 

Naast het mooie aspect van de opening zijn er 

ook zorgen om de veiligheid en gezondheid 

van leerkrachten en kinderen. De overheid 

komt vandaag of morgen met richtlijnen. Wat 

deze richtlijnen voor onze school te betekenen 

hebben, hoort u zo snel mogelijk. We zullen 

deze richtlijnen naar u mailen. 

 

 

 
 

Meenemen naar school 
 

Een aantal kinderen heeft een device van 

school geleend (i-Pad, chromebook). Deze 

moeten maandag weer opgeladen mee naar 

school! De oplader die is meegeleverd moet 

ook weer terug. 

Denkt u ook aan boeken, werkboeken en 

eventueel ander materiaal dat u nu thuis 

heeft. 

We gaan weer verder met het continurooster. 

Dus denkt u ook even aan broodtrommels met 

een theedoek, drinken, etc.  

 

10 minutengesprekken 
 

De 10 minutengesprekken zijn  volgende week. 

Deze gesprekken zijn voor alle groepen en met 

alle ouders. De gesprekken zijn digitaal. Als het 

goed is heeft u een link van de leerkracht 

ontvangen. 

We hopen op goede gesprekken! 

 

 

mailto:directie@wegwijzerenter.nl


 
 
 

Nieuwsbrief 23 
3 februari 2021 

 

Met jouw talent op weg! 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Kent u  jonge gezinnen? Wijs ze op onze 

school. Op de site staat een mooie film over 

ons onderwijs en laat ze vrijblijvend contact 

opnemen voor een afspraak. 

Toetsen en rapport 
 

Normaal staan eind januari de CITO-toetsen 

gepland voor diverse vakken. Deze zijn 

natuurlijk niet door gegaan. We gaan ze nog 

wel afnemen, maar niet direct. We vinden het 

belangrijk dat de kinderen eerst weer wennen 

op school en in hun ritme komen. We zullen 

de CITO-toetsen afnemen in de periode van 1-

16 maart. Belangrijk is dat we ze dit keer niet 

als een beoordeling zien.  We gebruiken de 

toetsen om te kijken of er hiaten zijn en we 

kunnen ook mooi zien hoeveel invloed het 

thuisonderwijs heeft gehad op het niveau van 

uw kind. De resultaten van deze midden CITO-

toetsen komen niet op het rapport te staan. 

 

Het rapport gaat mee op de donderdag voor 

de voorjaarsvakantie. 
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Jarig 
 

In de komende periode zijn de onderstaande 

kinderen jarig. Van harte gefeliciteerd! 

 

8 feb.  Saar Nieuwenhuis  gr.5 

9 feb.  Joost Schuilenburg gr.1 

11 feb.  Douwe Steenbergen gr.1 

 

 

 

 

Belangrijke data 
 

 

  

8-12 feb. 10 min. gesprekken (digitaal) 

18 feb. Rapport 1 

19 feb. 12.00 start voorjaarsvakantie 

  

  

  
 

Even voorstellen 
 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. 

Mijn naam is Kiran Angnoe en ik ben tijdelijk 

de schoolmaatschappelijk werker bij uw kind 

op school. Als schoolmaatschappelijk werker 

ben ik werkzaam vanuit de organisatie 

Avedan. Het schoolmaatschappelijk werk is er 

voor leerkrachten, intern begeleiders, 

kinderen, maar ook voor de opvoeders. 

Voorlopig ben ik nog niet aanwezig op de 

school van uw kind in verband met de 

lockdown. Mocht het weer mogelijk zijn, dan 

ben ik op de dinsdag van 8:30 tot 10:00 uur 

aanwezig op school. Mijn werkdagen zijn: 

maandagochtend, dinsdag en donderdag. 

Tot die tijd… vraagt de coronacrisis veel van 

ons als individu, maar ook van het gezin. De 

vaste structuren binnen het gezin en daar 

buiten zijn veranderd. Het is heel logisch dat 

dit binnen het gezin tot vragen leidt. Misschien 

soms zelfs tot spanning. Op ouders wordt een 

dubbel beroep gedaan: opvoeder en docent. 

En soms nog zelf aan de slag voor werk. Dit 

vraagt veel van kinderen en ouders.  
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(vervolg) 

Mocht u als ouder de behoefte hebben om 

even stoom af te blazen, heeft u een vraag of 

wilt u tips/advies over bepaalde situaties op 

dit moment, dan kunt u vrijblijvend contact 

met mij opnemen. In deze tijd kunnen we dit 

telefonisch of via videobellen doen. Ik ben 

telefonisch te bereiken op: 06 58 81 67 70 wilt 

u liever een mail sturen dan kan dat naar 

k.angnoe@avedan.nl 

Wees lief voor jezelf. Stel niet te hoge 

verwachtingen aan je zelf en aan anderen, 

maar probeer wel contact te houden met je 

dierbaren en de mensen om je heen. Welke 

vraag je ook hebt, blijf er niet mee zitten. Stel 

je vraag. Ik ben bereid om met je mee te 

denken. 

 

Hartelijke groet, 

Kiran Angnoe  

 

  

 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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