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Contact

Veilig oversteken

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

Biddag

We horen van de brigadiers dat er ouders zijn
die met hun kinderen op een verkeerde en
gevaarlijke manier oversteken op de
Rijssenseweg. Sommigen steken op andere
plaatsen over. Moet u oversteken, doe dit dan
bij de brigadiers op de oversteekplaats. Dit is
veilig en een goed voorbeeld voor de kinderen.

Nieuwe baan juf Dagmar

Vandaag hebben we in de groepen biddag
gevierd. We kijken terug op een goede
ochtend. We hoorden het verhaal over het
mosterdzaadje. We hebben met elkaar
gesproken, gezongen en gebeden.

Wat fijn ook dat er zoveel voedselpakketten
zijn meegenomen voor Roemenië. Naast deze
pakketten ontvingen we ook giften. Dank u
wel!

Onze onderwijsassistent, juf Dagmar, heeft per
1 mei een andere baan. Zij gaat werken in het
Speciaal Onderwijs. Dit gaat ze doen op de
Welle in Almelo. We feliciteren haar met haar
nieuwe baan en wensen haar al vast veel
succes.
We zijn blij een opvolger voor haar te hebben.
Dit is Jette Voortman. Zij loopt nu haar
eindstage in gr. 3 en zal het werk van juf
Dagmar voortzetten. Ook een felicitatie voor
juf Jette.
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Corona- perikelen

Dringend advies:
-

Juf Joanne is weer hersteld en zal morgen
weer beginnen. Tot nu toe is er 1 leerling
positief getest. Dit had verder geen
consequenties voor de groep, omdat de
leerling uit voorzorg al een tijdje thuis was. We
zijn ook erg blij dat ouders zo goed mee
werken met onze richtlijnen en adviezen.
De protocollen voor de basisscholen blijven
voorlopig van kracht. Hieronder een korte
samenvatting.
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.

-

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
Wordt er iemand in de thuissituatie
getest? Dan vragen we om de
kinderen thuis te laten tot de uitslag
bekend is.

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.

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 gezang 172 : Een mens te zijn
op aarde.
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Belangrijke data
Alle opvang bij de Kindertuin

1 april
2 april
5 april

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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