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Contact

Geboren

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

Op weg naar Pasen

In het gezin van meester Frank is vrijdag een
zoontje geboren. Hij heet Luuk Matthias. De
ouders zijn dankbaar en blij met hun zoontje
en kleine broertje (van Lauren). Vanuit de
school een hartelijke felicitatie.
Het adres van de fam. Achterberg is:
Pijlhovestraat 24, 7521 VT Enschede

We zitten nu aan het begin van de lijdenstijd.
Als christenen bereiden we ons voor op Pasen.
We staan stil bij Jezus. Hij ging de weg van
liefde voor ons. Deze weg kostte Hem zijn
leven. Maar uiteindelijk werd het Pasen. Het
feest van de opgestane Heer. Wat fijn om daar
de komende weken ook met de kinderen naar
toe te werken met verhalen en liederen.

Verkiezing ouderraad
Er gaan dit jaar 3 ouders uit de ouderraad. A.s.
maandag krijgen de kinderen een formulier
mee waarop nieuwe mogelijke kandidaten
kunnen worden aangegeven. Op het formulier
staat een verdere uitleg.
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Ziekmeldingen
Reminder adviezen corona -protocol
Wettelijk verplicht:
-

Op dit moment zijn er veel kinderen met
verkoudsheidsklachten. Volgens de richtlijnen
blijven ze thuis. Het is wel heel lastig om te
beoordelen of het een verkoudheidje is,
hooikoorts of dat het misschien corona is. Veel
ouders laten hun kind testen. Bij een negatieve
uitslag mag uw kind weer naar school. Wilt u
niet laten testen? Dan mag een leerling met
milde verkoudheidsklachten weer naar school
als het minimaal 24 uur klachtenvrij is.

-

-

Wanneer er sprake is van hooikoorts kan uw
kind gewoon naar school.

-

Als er een positieve uitslag is, of contact is
geweest met iemand met corona, volg dan
altijd de instructies van de GGD en overleg met
school.

-

Blijf thuis bij klachten passend 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 quarantaine 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.

Alle uitslagen negatief
Tot op dit moment zijn alle uitslagen van
kinderen en leerkrachten gelukkig negatief.
Als school laten we leerkrachten (en stagiaires)
met milde klachten direct een spoedtest doen.
Binnen een half uur hebben we dan de uitslag.
Zo kan een leerkracht weer snel aan het werk.
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Lied voor school en kerk
Dringend advies:
-

-

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.

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 182:1 : Jezus’ leven
van ons leven

Belangrijke data
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.
1 april
2 april
5 april

Met jouw talent op weg!

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

Met jouw talent op weg!

