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

Biddag
Woensdag 10 maart is het biddag. We kunnen
dit keer niet met de kinderen naar de kerk,
daarom vieren we het in de eigen groepen.
Het thema is: Alles wat je aandacht geeft
groeit. De gelijkenis van het mosterdzaadje
wordt verteld. Verschillende liedjes die hier bij
passen worden gezongen, zoals o.a. “als een
mosterdzaad”. En er wordt over het thema
gewerkt.
De kinderen mogen ook geld meenemen voor
Woord en Daad. Het geld van deze dag
besteden we aan sponsorkind John.
De kinderen hebben deze ochtend gewoon tot
12.15 uur school (bij een kinderkerkdienst
gingen we altijd eerder naar huis, maar nu dus
niet).

Voedselpakketten voor Oost
Europa
Jaarlijks doen de Enterse scholen mee met de
biddagactie voor Roemenië. Stichting Oost –
Europa verzameld voedingspakketten en
brengen deze naar een weeshuis. In de bijlage
leest u hier meer over.
De kinderen kunnen pakketten (in een
tas/plasticzak of doos) vanaf nu meenemen.
Dit kan tot donderdag 11 maart.

Geboren
Op 23 feb. zijn juf Kelly en haar man Stephan
de trotse ouders geworden van Liam. Vanuit
de school een hartelijke felicitatie voor de juf
en haar man.
We wensen hun een hele fijne en gezegende
tijd toe.
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Corona- perikelen en afspraken

Dringend advies:
-

Gelukkig valt het mee met besmettingen op
school. We hebben nog geen berichten
ontvangen van kinderen die positief zijn. Wel
is juf Joanne van gr. 1 positief getest. Gelukkig
heeft ze geen klachten , maar ze moet
vanzelfsprekend wel in quarantaine. Omdat ze
deze week nog niet op onze school is geweest
heeft dit geen consequenties voor de klas.
De protocollen voor de basisscholen blijven
voorlopig van kracht. Hieronder een korte
samenvatting.

-

Personeel draagt in de
gemeenschappelijke ruimte een
mondkapje. Dit advies geldt bij ons
ook voor gr. 6/7/8
ouders komen alleen in dringende
gevallen (op afspraak) in school

Er zijn gescheiden pauzes op onze school en de
kinderen komen ’s morgens direct binnen. We
vragen u wel om de kinderen op tijd te
brengen (uiterlijk 8.25), zodat we om 8.30 uur
kunnen beginnen.

Wettelijk verplicht:
-

-

-

-

-

Blijf thuis bij klachten passen bij het
coronavirus, ook bij verkoudheid
Is een leerling positief getest, dan
dient een hele klas 5 dagen in
quarantaine te gaan (inclusief
leerkracht). Na negatief testen is de
klas weer welkom. Niet testen? Dan
wordt de quarantine met 5 dagen
verlengd.
We hanteren de hygiëne maatregelen
en ventileren in de klassen
Ziek worden op school? Het kind
wordt direct opgehaald
Bij het halen en brengen van kinderen
houdt u anderhalve meter afstand en
kinderen blijven niet op school spelen.
Ouders komen niet op het plein
Ouders komen niet binnen.

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 Opw. 609: U bent heilig
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Belangrijke data
Alle opvang bij de Kindertuin

10 maart
1 april
2 april
5 april

biddag
Paasbrunch in de klas, 13.15
uur vrij
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag

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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Nieuws uit de Kindertuin
Hierbij weer een stukje informatie over wat wij
zoal hebben gedaan bij de Kindertuin de
afgelopen weken.

Allereerst was er natuurlijk het geweldige
nieuws dat we weer regulier mochten openen
met het kinderdagverblijf en de peuteropvang.
We vinden het ontzettend fijn dat we alle
kinderen van deze groepen weer mogen
ontvangen. Helaas geldt voor de BSO dat de
noodopvang nogmaals is verlengt tot en met
tenminste 15 maart.

Met de kleinste kinderen hebben we een
sneeuwpop geknutseld en de sneeuw gevoeld.
Sommige kinderen vonden de sneeuw soms
toch nog wel een beetje spannend en vreemd.
Een hele nieuwe ontdekking!

De komende weken gaan we op het
kinderdagverblijf werken aan het thema ‘wie
wonen er op de boerderij’. En bij de peuters
zullen we aan de slag gaan met het thema
verkeer.
Groeten,
Team Kindertuin de Wegwijzer

We hebben samen met de kinderen
ontzettend genoten van het dikke pak sneeuw
dat buiten lag. Allemaal warm aangekleed en
lekker met alle kinderen naar buiten.
Sneeuwballen maken en rondjes maken op de
slee. Wat een genot!
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