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

Pinksterfeest
Dit weekend is het Pinksteren. We vieren dan
dat de Heilige Geest is gekomen. Jezus ging
naar de hemel, maar Hij laat ons niet alleen.
Hij stuurde de Geest, die ons helpt en die in
ons wil wonen.
Dit kinderlied legt goed uit wie de Heilige
Geest is:

Vacature ouder in
Medezeggenschapsraad
Dit jaar is weer één van de ouders aftredend
uit de MR. Mark ter Steege zal dit jaar de MR
verlaten. Dat betekent dat we op zoek moeten
naar een nieuw ouderlid in de MR. We zijn
daarbij op zoek naar iemand die de
voorzittersrol de komende drie jaar op zich wil
nemen.
Alle leerlingen krijgen vandaag een brief mee.
Hierin beschrijft de MR haar rol en taken. U
kunt op deze brief ook namen aangeven van
mensen die u geschikt acht. Naast de papieren
versie die de kinderen krijgen, wordt deze
brief ook als bijlage mee gestuurd.

https://youtu.be/aNedsNtW2Qw
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Studiemiddag 3 juni
Wordt u onze verkeersouder?
Het duurt nog even, maar we vermelden het al
wel. Op donderdagmiddag 3 juni zijn de
leerlingen vrij vanaf 12.00 uur. Dit in verband
met een studiemiddag.

Heeft u niet veel tijd? Maar wilt u toch iets
doen voor de school? Dan is dit misschien
iets voor u. Een kleine, maar belangrijke
taak.
Onze verkeersouders, Dianne Visser en Anita
Steenbergen, stoppen met aan het eind van
het schooljaar met deze taak.
Wat zijn taken van verkeersouders?
•
•

Kleuters wel school op 7-9 juni
•
Op de jaarkalender staat dat de kleuters vrij
zijn op 7,8 en 9 juni. Dit in verband met kamp.
Nu dit niet door gaat, is er gewoon school voor
gr. 1 en 2. Mocht het zo zijn dat u iets
gepland had voor deze dagen, hebben we daar
begrip voor, maar vragen u wel hierover
contact met school op te nemen.

•

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 per 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)
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Geen besmettingen van corona
Coronaprotocol blijft van kracht
Op dit moment zijn er gelukkig geen
besmettingen van kinderen met corona. Ook
zijn nu geen gevallen bekend van ouders die
positief getest zijn. Dit is natuurlijk erg fijn. We
hopen dat het zo blijft, maar dit hebben we
niet in de hand. We blijven met elkaar
voorzichtig. De huidige protocollen voor het
onderwijs blijven van kracht. Ze staan dan ook
nog steeds vermeld. Al hopen we met elkaar
dat er ook voor de school weer tijden
aanbreken dat we elkaar “echt” kunnen
ontmoeten en spreken.

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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Jarig
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.

In de komende periode zijn onderstaande
kinderen jarig. Van harte gefeliciteerd!
21 mei Boaz Maassen van den Brink
27 mei Lindy van Langeveld
27 mei Naud Bloemendaal

gr.1
gr.4
gr.4

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

Deze week is het lied voor school en kerk:
“Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.”
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Belangrijke data
Alle opvang bij de Kindertuin

24 mei
2e Pinksterdag (vrije dag)
3 juni
12.00 uur vrij/studiemiddag
23/24 juni 10 minutengesprekken
(facultatief)

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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