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Contact

Gegevens doorgeven aan GGD

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

Corona nieuws
Zoals u weet zijn er in het paasweekend 3
leerkrachten positief getest. Ze hebben alle
drie nog milde klachten. Ze mogen weer
werken als ze 24 uur klachten vrij zijn. We
wensen hen ook van deze plaats beterschap
en hopen hen gauw weer terug te zien op
school.
De groepen 1 en 4 zitten in quarantaine. Veel
ouders uit gr. 4 hebben hun kind laten testen.
Veel kinderen zijn negatief getest. Er zijn 6
kinderen positief getest, voor zover bekend
hebben ze geen of nauwelijks klachten. Wel
vervelend omdat bij een positieve test het
hele gezin in quarantaine moet. We hopen dat
de kinderen klachtenvrij blijven en gauw weer
terug mogen komen. De GGD houdt hierover
goed contact met ouders en school.

Wanneer er een positieve uitslag van een
coronatest is kan de GGD besluiten een
uitgebreid bron-en contactonderzoek te doen.
Ze bellen dan bijv. de ouders van de leerlingen
uit een bepaalde groep. Wij, als school worden
gevraagd de telefoonnummers door te geven.
Dit doen we wel, behalve als ouders hebben
aangegeven dat een telefoonnummer niet aan
derden mag worden doorgegeven.
Heeft u bezwaar dat we uw nummer
doorgeven voor bron en contactonderzoek?
Geef dat dan even per mail door. Wanneer u
dit al eerder gedaan heeft, hoeft u het niet
opnieuw te doen.

Tip van ouders
We kregen een tip van ouders dat het handig
is om voor uw kind een DigiD aan te vragen.
Wanneer kinderen getest worden, krijgen ze
sneller een uitslag dan wanneer het zonder
DigiD gaat. We geven deze tip graag door
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(Vervolg)
ANWB Streetwise
Woensdag komt de ANWB op school. Elke
twee jaar doen we mee met ANWB Streetwise.
Een educatief programma waarbij kinderen
leren om veilig te bewegen in het verkeer en
ook om verkeerksituaties te herkennen.
Het programma is coronaproof. Medewerkers
komen niet in school en zijn activiteiten per
groep.
In dit filmpje krijgt u een indruk:

Voor gr. 5 en 6: Hallo auto (met eigen groep
buiten)
Dit onderdeel gaat over de remweg van een
auto en de invloed van reactietijd op die
remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de
bijrijdersstoel van een elektrische ANWB
lesauto en mogen zelf remmen. De auto is
elektrisch om kinderen er bewust van te
maken dat je in het huidige verkeer niet alleen
af kunt gaan op het gehoor.

https://youtu.be/GZMCxQ8LOg?list=TLGGZhjVxSVgggEwNzA0MjAyM
Q
Voor gr. 1 en 2: Toet Toet ( in speellokaal met
eigen juf)
Voor deze groepen staan 2 onderwerpen
centraal: het herkennen van verkeersgeluiden
en het oefenen met oversteken. Daarnaast
leren de kinderen waarom het zo belangrijk is
om een autostoeltje en de autogordel te
gebruiken.
Voor gr. 3 en 4: Blik en klik (met eigen groep in
sporthal)
Bij “Blik en klik” leggen we de nadruk op veilig
oversteken. Daarnaast ervaren ze in een
elektrische auto waarom het gebruik van een
gordel en autostoeltje noodzakelijk is.

Voor gr. 7 en 8: Trapvaardig (met eigen groep
buiten)
Voor deze groepen zijn fietsherkenning en
gevaarherkenning d.m.v. een fietsparcours van
belang, omdat kinderen bijna naar het
voortgezet onderwijs gaan. Als afsluiting
mogen deze kinderen op een elektrische step
rijden.
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Wegafzetting i.v.m Steetwise
In verband met ANWB Steetwise kunt u
volgende week woensdagmorgen de straat
waar de school aan staat niet inrijden. Deze
wordt voor schooltijd afgezet door de ANWB.

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.

Met jouw talent op weg!

Nieuwsbrief 31
7 april 2021
(vervolg)

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.

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.

Deze week is het lied voor school en kerk: Ps.
75 vers 1. U alleen U loven wij.

Belangrijke data

14 april
20,21
april
23 april
27 april
3-14 mei
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ANWB Streetwise
IEP toets gr. 8
Koningsspelen
Koningsdag, leerlingen vrij
Meivakantie
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Alle opvang bij de Kindertuin

Nieuws uit 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

We genieten volop dat we alle kinderen bij het
kinderdagverblijf en de peuteropvang weer
mogen ontvangen! Helaas geldt dat alleen nog
niet voor de reguliere BSO, die is vooralsnog
gesloten. Toch zijn we blij dat we al wel een
aantal kinderen van de BSO mogen ontvangen.
De afgelopen weken zijn de kinderen van het
KDV bezig geweest met het thema ‘de
boerderij’. Welke dieren zijn daar allemaal en
welke geluiden maken de dieren? Ze mochten
lekker met de varkens in een bak met modder
spelen, dierengeluiden nadoen en spelen met
de boerderij(dieren). De kinderen hebben zelfs
een dagje een vis op bezoek gehad. Wat een
feest!
Bij de peuters hebben we het thema ‘verkeer’
behandeld. Samen zijn we wezen wandelen en
zijn we overgestoken bij het zebrapad. We
hebben geleerd dat we eerst naar links en dan
naar rechts, en nog een keer naar links moeten
kijken.
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Komt er niks aan dan mag je oversteken.
Samen een zebrapad geverfd, stoplicht
gemaakt en met het busstation gespeeld,
waarvoor wij een hoek hadden ingericht. De
peuters vonden het super leuk!

De kinderen van de noodopvang hebben de
afgelopen weken ook weer lekker bij de BSO
kunnen spelen. Ook nu rond Pasen hebben we
leuke activiteiten gedaan. Paaseierenbingo,
Paasletterspeurtocht, Paaseieren zoeken en
natuurlijk niet te vergeten het opeten van de
paaseitjes. We hopen dat binnenkort alle
kinderen weer mogen komen.
In de komende weken gaan we bij de peuters
werken met het thema lente: ‘Alles groeit en
bloeit’ en zullen de kinderen van het KDV nog
lekker bezig gaan met de boerderij(dieren)!
Groetjes ,
Team Kindertuin de Wegwijzer
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