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Contact

Geen besmettingen

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

De sneeuw is weer weg!
Wat hebben we genoten van de sneeuw.
Natuurlijk ook van het schaatsen. Een aantal
kinderen heeft vrijdag geschaatst met de
groep. Wat mooi dat dit kon!
We merkten dat door de gladheid/sneeuw
sommige kinderen iets later op school
kwamen. Nu het weer prima is en de gladheid
verdwenen, vragen we wel iedereen op tijd te
komen.
•

Kinderen komen tussen 8.15 uur en
8.25 uur op school.
• Groep 3-8 gaat meteen naar binnen en
gaan en spelen voor schooltijd niet op
het plein.
• Groep 1,2 mogen nog even op het
kleuterplein spelen en gaan dan met
de juffen naar binnen.
Wilt u zorgen dat de kinderen op tijd op school
zijn, zodat we om 8.30 uur kunnen starten?

Tot nu toe zijn er gelukkig geen positieve
uitslagen bij leerkrachten en bij kinderen
gemeld. Gelukkig is het daarom ook nog niet
nodig geweest dat een groep thuisonderwijs
moest volgen. Wel waren er een aantal
kinderen verkouden en moesten thuis blijven.
We zijn blij dat de ouders zich prima houden
aan de richtlijnen, zodat scholen open kunnen
blijven.
Op school blijven de richtlijnen ook na de
voorjaarsvakantie gelden, zoals bijvoorbeeld
de gescheiden pauzes, hygiënemaatregelen en
het mondkapjesadvies voor gr. 6,7 en 8.

Voorjaarsvakantie
Zoals u op de schoolkalender kunt zien, is he
volgende week voorjaarsvakantie. Deze begint
al a.s. vrijdagmiddag om 12.00 uur. We hopen
de kinderen op 1 maart weer te ontmoeten.

Met jouw talent op weg!
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Jarig
We zoeken een Klaar-over
Op dit moment is er op maandagmorgen geen
Klaar-over op de oversteekplaats aan de
Rijssenseweg. In verband met de veiligheid van
kinderen vinden we het wenselijk dat deze
lege plek snel wordt opgevuld. Heeft u tijd om
te helpen (tussen 8.15-8.25 uur) of kent u
iemand die dit wel wil doen? We zouden dit
erg fijn vinden. Wilt u eerst meer info? Neem
dan contact op met verkeersouders Anita
Steenbergen (anitasteenbergen@hotmail.nl )
of Dianne Visser (visser.ard@gmail.com)

In de komende periode zijn de onderstaande
kinderen jarig. Van harte gefeliciteerd!
25 feb. David Molenkamp
26 feb. Kendra Getkate

gr.6
gr.1

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 E.L.B. 36: Heerlijk is Uw
naam!
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Belangrijke data
Alle opvang bij de Kindertuin

18 feb.
19 feb.
1 maart

Rapport 1
12.00 start voorjaarsvakantie
Weer naar school

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

Met jouw talent op weg!

