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Contact

Trots en dankbaar

Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag,
woensdag en donderdag. Altijd per mail
bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.

Graag wil ik als directeur vermelden dat ik
trots ben.
Trots op de kinderen die zo hun best doen. Zo
lang thuis werken, met zoveel regels en dan
zo’n lange tijd.

Weer begonnen
We zijn dinsdag weer begonnen op onze
school. Wat is het voor de kinderen fijn om
elkaar weer te ontmoeten. Ook de
leerkrachten hebben, na al die weken
thuisonderwijs, zin om echt contact te hebben
in de groep.
Om met elkaar gezond te blijven zijn er
richtlijnen opgesteld. Deze heeft u afgelopen
vrijdag ontvangen. Fijn dat we zo op een
veilige en verantwoorde manier open kunnen
gaan als school. (Als hulpmiddel is er door
instanties een ‘beslisboom’ ontwikkeld. Deze is
als bijlage meegestuurd).

Trots op u als ouders. Bedankt voor uw grote
betrokkenheid bij het thuisonderwijs.
Betrokken bij uw kind en bij de school! Laten
we dit volhouden met elkaar!
Trots op het team van de Wegwijzer. Opnieuw
een periode onderwijs te geven, op zo een
andere manier dan anders! En dan nu weer op
school, ondanks een risico op besmetting, elke
dag weer klaar staan voor de kinderen.
Dankbaar ook, dat God ons leidt en spaart. Hij
wil altijd bij ons zijn en zorgt voor ons. Ook in
een tijd van een pandemie.
Ik ben een trotse en dankbare directeur!
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Toetsen en rapport
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/wpcontent/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.

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 116 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 CITOtoetsen komen niet op het rapport te staan.
Het rapport gaat mee op de donderdag voor
de voorjaarsvakantie.
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Kangoeroegroep

Jarig

De Wegwijzer is een Kwadraatschool. Dit
betekent dat het een gecertificeerde school is
op het gebied van meer-en hoogbegaafdheid.
We hebben een doorlopende lijn binnen onze
school voor kinderen die meer uitdaging nodig
hebben. Dit is levelspel voor kleuters en
levelwerk voor de hogere groepen. Hiernaar
hebben we nog de bovenschoolse
Kangoeroegroep.

In de komende periode zijn de onderstaande
kinderen jarig. Van harte gefeliciteerd!
15 feb. David Prete
16 feb. Marly Pluimers
18 feb Nathan Clevering

gr.7
gr.1
gr.1

Binnen Verion hebben we twee plusklassen
die we de Kangoeroegroep noemen.
Steeds vaker wordt de vraag gesteld “Wat
doen jullie bij de Kangoeroegroep?” De
leerkrachten van de Kangoeroegroep hebben
speciaal voor u een film gemaakt. Dat geeft
een mooi beeld van de Kangoeroegroep.
https://youtu.be/SlNe8MNPfQU

Lied voor school en kerk
Wekelijks staat er een lied centraal dat op
school en in de kerken gezongen wordt. We
zingen dit in de bovenbouw en als het een
geschikt lied is ook in de onderbouw
Deze week is het ps. 22 vers 1.
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Belangrijke data

8-12 feb.
18 feb.
19 feb.

Even voorstellen

10 min. gesprekken (digitaal)
Rapport 1
12.00 start voorjaarsvakantie
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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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.

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

Hartelijke groet,

Directie: Gerjanne Schaap, 06 28562140 of
g.schaap@dekindertuin.nl

Kiran Angnoe

Informatie: www.dekindertuin.nl
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Nieuws uit de Kindertuin
Hier weer een berichtje uit de Kindertuin.
Wat een veelbewogen jaar hebben we achter
de rug. En wat zitten we nog steeds in een
vreemde tijd. We kunnen elkaar niet
begroeten zoals we gewend waren, sommige
kinderen hebben we bijna twee maanden niet
gezien. Toch fijn dat we beschikken over
allerlei technische middelen. Zo kon er toch
contact zijn. We hebben de afgelopen weken
leuke, inspirerende, ontwikkelingsgerichte
filmpjes gemaakt voor de verschillende
doelgroepen. Deze werden door de kinderen
samen met hun ouders bekeken.
Op de Peuteropvang hadden we het thema “ik
ga naar de basisschool”. Voor sommige
peuters is het vooruitzicht om naar de
basisschool te gaan één grote ontdekkingsreis,
maar soms ook best spannend. Op het
kinderdagverblijf hebben we ons gericht op
het thema “Rara, wat voel ik?” Een thema over
het voelen van verschillende materialen.
Het is fijn dat de kinderen van het
kinderdagverblijf en de peuteropvang weer
regulier kunnen komen. Voor de BSO geldt dat
er alleen noodopvang mag worden geboden.
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