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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.  

 

 Paasviering 
 

Morgen vieren we in de groepen Pasen. Helaas 

kan de viering met ouders niet doorgaan.   

Het thema is “De Tuin en het Kruis”. 

We zullen in de klassen het paasverhaal 
vertellen en aan de hand daarvan verder 
praten met behulp van het boek 'De Tuin 
en het Kruis'. De kinderen kunnen u hier 
vast meer over vertellen.  

Ook hebben we een "lichtwens" gemaakt 
die donderdag verspreid wordt in de 
schoolbuurt. Een lichtwens is een wens of 
boodschap voor een ander. We vinden het 
fijn om ook in deze tijd oog te hebben voor 
elkaar.  

 

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.  

 

 

Eerste leerlingenraad 
 

Vanmorgen is de pas gekozen leerlingenraad 

voor het eerst bij elkaar geweest. Er is een 

regelement opgesteld, taken zijn verdeeld.  

Vanuit de leerlingen is gesproken over een 

aantal “pleinwensen”. Hier gaan we verder 

mee aan de slag. 
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Naar de schapen 
 

Vanmorgen een leuk uitje voor gr. 4. Dick bij 

school lopen veel schapen met kleine 

lammetjes. Hier heeft gr. 4 gekeken en veel  

gehoord en geleerd over deze dieren. 

 

 

Koningsdag vrije dag 
 

Het duurt nog even, maar toch krijgen we er 

vragen over. Op 27 mei is het Koningsdag. Dit 

jaar zijn er opnieuw geen activiteiten, zoals 

een optocht. De kinderen zijn die dag vrij.  Wel 

zijn er op 23 april koningsspelen. We 

organiseren dan zelf buiten spelletjes.  

 

Gedragsverwachting 
 

 

De nieuwe gedragsverwachting is met de 

kinderen besproken. 

“We gaan rustig naar de w.c. en houden de 

toiletten netjes.” 

Er is ook een filmpje gemaakt waarbij de 

kinderen kunnen zien hoe het niet moet en 

hoe het wel moet. 

https://youtu.be/1BrV23MN-f4 
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Geslaagd! 
 

 
 

Gisteren hebben de kinderen van groep 6/7 

meegedaan met het schriftelijk 

verkeersexamen. We zijn supertrots dat alle 

kinderen geslaagd zijn. Dastan ter Harmsel uit 

groep 7 had zelfs alle vragen foutloos 

beantwoord! Hopelijk gaat het praktisch 

verkeersexamen volgend jaar weer door,  

maar dit onderdeel is in ieder geval al mooi 

gelukt! Allemaal gefeliciteerd! 

 

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. 
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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.  

 

 

 

 

(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. 
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Lied voor school en kerk 
 

 

Deze week zingen we veel paasliederen en 

hebben we geen specifiek lied voor school en 

kerk.  

 

 
 

Belangrijke data 
 

 

  

1 april Paasbrunch in de klas, 13.15 
uur vrij 

2 april Goede Vrijdag 

5 april Tweede Paasdag 

20,21 
april 

IEP toest gr. 8 

23 april Koningsspelen 

27 april Koningsdag, leerlingen vrij 

3-14 mei Meivakantie  

  
 

 

  

 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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