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Met jouw talent op weg! 

 

 

 

 

 

Contact 
Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag, 

woensdag en donderdag. Altijd per mail 

bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.  

 

Verkiezingen leerlingenraad 
 

Vorige week woensdag waren er landelijke 

verkiezingen. Tegelijk hebben we in gr. 6,7 en 

8 ook verkiezingen gehouden. De leerlingen 

kozen 6 kandidaten voor de leerlingenraad. Na 

een goede campagne en spannende 

verkiezingen werden de volgende 6 leerlingen 

gekozen: David Molenkamp, Tamar ter Steege, 

Vlinder Wessels, Ezra ter Harmsel,  Loes 

Beverdam en William ten Brinke. Elke 6 weken 

komt de raad bijeen onder leiding van meester 

Nijzink om over verschillende onderwerpen 

mee te denken en te adviseren. 

Hoe laat naar school?  
 

De richtlijnen geven aan dat de leerlingen 

voor- en na schooltijd niet op de pleinen 

mogen spelen. Vooral na schooltijd is dit wel 

lastig voor sommige kinderen. We proberen 

ons wel met elkaar aan de afspraken te 

houden.  

’s Morgens kunnen de kinderen direct naar 

binnen. Wilt u de kinderen niet te vroeg op 

school laten komen? Vanaf  8.20 uur kunnen 

ze  in de klas. 

 

 

Paasviering 
 

Op donderdagmorgen 1 april vieren we Pasen. 

We doen dit in onze eigen groep. Een 

commissie bereidt dit voor. In de volgende 

nieuwsbrief leest u hier mee over. 

 

Paasbruch 
 

Op donderdagmorgen 1 april verzorgt de 

ouderraad een paasbrunch. In de eigen klas 

zullen de kinderen met elkaar gaan brunchen. 

Natuurlijk op een zo veilig mogelijke manier 

(coronaproof).  Na de brunch zijn de kinderen 

om 13.15 uur vrij.  
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Minder zieken  
 

Deze week zijn er minder 

kinderen met verkoudheidsklachten dan 

vorige week. Als team vinden we het erg fijn 

dat ouders zich goed aan de richtlijnen 

houden. Bij verkoudheid blijven kinderen thuis 

tot ze 24 uur klachten vrij zijn. 

Wanneer er sprake is van hooikoorts kan uw 

kind gewoon naar school. 

Wanneer kinderen getest worden, horen we 

dit graag en blijven we graag op de hoogte van 

de uitslag. Gelukkig zijn er tot nu toe alleen 

negatieve uitslagen.  

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. 

 

 

 

 

Reminder adviezen corona -protocol  
 

Wettelijk verplicht: 

- 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.  

 

 

 

 



 
 
 

Nieuwsbrief 29 
24 maart 2021 

 

Met jouw talent op weg! 

 

 

 

 

 

 

 

(vervolg) 

 

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.  

 

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 215 vers 1 : Christus 

onze Heer verrees! 

 

 

Belangrijke data 
 

 

  

1 april Paasbrunch in de klas, 13.15 
uur vrij 

2 april Goede Vrijdag 

5 april 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  
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