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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.  

 

Vrijwilliger gezocht 
 

Voor een nieuw gezin bij ons op school 

zoeken we een maatje om met moeder de 

Nederlandse taal onder de knie te krijgen 

en zich thuis te voelen bij ons in Enter. Het 

gaat om een gezin met dochters van 12 en 

4 jaar en een baby op komst. Ben jij of ken 

jij iemand die hier tijd voor heeft of wil je 

meer informatie, neem dan contact op 

met Herma Slots, onze intern begeleider. 

(h.slots@wegwijzerenter.nl)  

 

 

 

 

2 verkeersouders gezocht 
 

Onze  verkeersouders, Dianne Visser en Anita 

Steenbergen, stoppen met deze mooie en 

belangrijke taak.  

Wat zijn taken van verkeersouders? 

• Meedenken over een veilige 

verkeersomgeving rondom de school 

• Meehelpen bij het organiseren van 

verkeersactiviteiten (bijv. Streetwise, 

verkeersexamen) 

• Het maken van een rooster voor het 

brigadieren 

• Twee keer jaar  overleg met 

verkeersouders van andere scholen, 

via Veilig Verkeer Nederland afd. 

Wierden /Enter 

Wie wil dit overnemen? De komende periode 

zou u ingewerkt kunnen worden door Dianne 

en Anita.  Wilt u meer info? Dit kunnen Dianne 

en /of Anita u zeker geven. U kunt u ook via 

een mail aanmelden 

(directie@wegwijzerenter.nl)  

 

mailto:directie@wegwijzerenter.nl
mailto:h.slots@wegwijzerenter.nl
mailto:directie@wegwijzerenter.nl
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Schoolvakanties volgend 

schooljaar 
 

Sommige ouders vragen ons naar de 

schoolvakanties voor volgend schooljaar. Deze 

zijn nu bekend. 

Herfstvakantie  18-22 okt. 2021 

Voorjaarsvakantie 21-25 feb. 2022 

Goede Vrijdag /Pasen 2-5 april 2022 

Meivakantie  27 april-6 mei 2022 

Hemelvaart  26-27 mei 2022 

2e Pinksterdag  6 juni 2022 

Zomervakantie  18 juli -26 aug. 2022 

 

Uit de ouderraad 
 

De ouderraad is blij u te kunnen melden dat de 

volgende ouders de ouderraad vanaf volgend 

schooljaar komen versterken:  Jan Paul den 

Ouden, Dianne Aufderhaar en Petra Brinks. Wij 

wensen hen een fijne tijd toe in de ouderraad 

en hopelijk kunnen er volgend jaar weer veel 

leuke activiteiten voor de kinderen 

georganiseerd worden. We bedanken Arjen 

ten Brinke, Christianne Beldman en Dianne 

Rohaan alvast voor al hun inzet de afgelopen 

jaren. 

De Ouderraad 

Afscheid juf Dagmar 
  

Vrijdag is de laatste werkdag van juf Dagmar, 

onze onderwijsassistent. Vrijdag nemen we 

afscheid van haar. 

Een berichtje van juf Dagmar: 

De tijd op de Wegwijzer na bijna 5 jaar, zit er 

bijna op. Ik wil jullie als ouders/verzorgers 

bedanken voor de fijne en warme contacten. 

Het knusse en beschermende van deze school 

ga ik zeker missen! En natuurlijk alle lieve 

kinderen en het fijne team. 

Voor mij is het tijd voor een nieuwe uitdaging 

in het speciaal onderwijs. Ik wens iedereen het 

allerbeste en hoop jullie nog eens te zien. 

Lieve groetjes, juf Dagmar 

Fietsende schooljeugd 

Ypeloweg 
  

Er is veel media-aandacht voor de onveilige 

verkeerssituatie op de Ypeloweg. Er is nu een 

burgerinitiatief richting B&W om zo snel 

mogelijk een fietspad aan te leggen. De 

Wegwijzer draagt dit initiatief een warm hart 

toe. De petitie is te vinden op:  

Ypeloweg veilig - Petities.nl 

 

https://petities.nl/petitions/ypeloweg-veilig?locale=nl
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Geen schoolreisjes en kamp 
 

De Verionscholen hebben besloten dit jaar 

geen schoolreisjes en kamp te organiseren. 

Leidend hierbij zijn de richtlijnen en adviezen 

van de overheid. 

Scholen zorgen ervoor dat op school alleen 

onderwijs, (onderwijsondersteunende) zorg en 

opvang van leerlingen plaatsvindt. Het 

uitgangspunt is dat reisbewegingen zoveel mogelijk 

beperkt worden en dat ook contacten tussen 

leerlingen onderling en personeel zoveel mogelijk 

worden beperkt. Activiteiten zoals vieringen en 

musicals vinden in het eigen cohort, of op afstand 

(digitaal) plaats, dus niet op school. Schoolreisjes, 

schoolkampen en excursies worden afgeraden. 

We weten dat er ook scholen en organisaties  

zijn die dit advies niet opvolgen. De 

Verionscholen hebben zich aan de richtlijnen 

gehouden en willen dit ook in dit geval doen. 

Verder weegt mee om als scholen van Verion 

één lijn te trekken.  

Omdat de schoolreisjes niet doorgaan zal de 

ouderraad op 24 juni een spellendag 

organiseren. Hier hoort u t.z.t nog meer over.  

De leerkrachten van gr. 8 zijn bezig met een 

alternatief te bedenken voor het schoolkamp. 

 

 

 

 

Coronaprotocol blijft van kracht 
 

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. Alles in overleg met de GGD. 

Het GGD advies is leidend. 

- 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.  
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(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. 

 

 

 

Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

kinderen jarig. Van harte gefeliciteerd! 

 

5 mei Femke van Langeveld  gr.6 

6 mei Loes Beverdam   gr.8 

10 mei Aviella Getkate   gr.6 

13 mei Guido Scholten   gr.2 

16 mei Tess Pluimers   gr.2 

 

 

 

 

 

Lied voor school en kerk 
 

 

Deze week is het lied voor school en kerk:  

Gez. 251 vers 1: De wereld is gewonnen. 
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Belangrijke data 
 

 

  

3-14 mei Meivakantie  

24 mei 2e Pinksterdag 

  

  
 

 

Meivakantie 
 

Komende twee weken is het meivakantie. We 

wensen alle kinderen en hun ouders twee fijne 

weken toe. Op maandag 17 mei starten we 

weer.  

 

 

  

 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  

 

 

mailto:g.schaap@dekindertuin.nl
http://www.dekindertuin.nl/
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 Nieuws uit de Kindertuin 
 

Hallo allemaal, 

Wat fijn dat het weer lente is, 

hier worden we heel vrolijk van. Bij de peuters 

zijn we begonnen met een nieuw thema 

namelijk: Hoera het is lente! We hebben 

mooie kleurplaten gekleurd en zijn bezig 

geweest met zaadjes zaaien. Ook zijn we heel 

druk geweest met knutselen. Binnenkort is het 

alweer Moederdag, hiervoor hebben we het 

papier en het cadeautje zelf gemaakt. Ook bij 

het kinderdagverblijf zijn we erg druk geweest 

met het Moederdag cadeautje. Verder werken 

we aan de laatste week van het thema: de 

boerderij. Na de meivakantie starten we met 

het thema: ‘Wij maken muziek’.  

Bij de BSO was het feest deze week want na 4 

maanden mochten we eindelijk weer regulier 

open voor al onze kinderen. De kinderen van 

de noodopvang hebben vlaggetjes geknutseld 

en ballonnen opgehangen om alle kinderen 

weer welkom te heten op de BSO. We gaan 

weer leuke activiteiten doen de komende tijd, 

en met mooi weer fijn buiten spelen. 

 


