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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.  

 

Gedragsverwachting  
 

Elke maand staat er een andere 

gedragsverwachting centraal. Met de kinderen 

wordt hier over gesproken in de groepen. Deze 

week starten we met de verwachting:  “In de 

pauze spelen we leuk samen.” Als je op de link 

hieronder klikt kom je bij het bijbehorende 

filmpje.  

https://youtu.be/PXTtAwHBaqw 

 

 

Morgenmiddag: studiemiddag 
 

Op donderdagmiddag 3 juni zijn de leerlingen 

vrij vanaf 12.00 uur. Dit in verband met een 

studiemiddag.  

 

Schoolfoto’s 
 

Jaarlijks maken onze schoolfotografen juf 

Herma en juf Marion foto’s van de groepen 

en/ of kinderen. Voor dit jaar zijn de 

groepsfoto’s aan de beurt.  Volgend schooljaar 

worden er ook portretfoto’s gemaakt. 

De groepsfoto’s worden dit schooljaar 

gemaakt op vrijdag 11 juni, dus volgende week 

vrijdagmorgen.  

mailto:directie@wegwijzerenter.nl
https://youtu.be/PXTtAwHBaqw
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Vraag rondom zelftest en 

verkoudheid 
 

Deze vraag krijgen we als school… Ons kind is 

verkouden…..mogen we een zelftest afnemen 

als ouders bij ons kind en mag hij/ zij dan naar 

school komen als deze negatief is?  

Antwoord: nee, een zelftest verkrijgbaar bij 

supermarkten of apotheken mogen niet 

gebruikt worden om een kind met klachten 

toch naar school te laten komen   

Een zelftest is hierin niet betrouwbaar! 

Zelftesten mogen alleen afgenomen worden 

als preventie (zonder klachten).  

Dus voor alle kinderen (en leerkrachten) 

blijft:   

bij verkoudheidsklachten blijf je thuis en kun je 

je   laten  testen bij GGD.   

Een kind met milde verkoudheidsklachten 

mag weer naar de opvang/school als het 

minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is, met 

een maximum van 7 dagen in het geval van 

aanhoudende milde klachten. Als je wel 

contact hebt gehad met iemand met corona, 

volg dan de instructies van de GGD op.  

Heeft een kind hooikoorts of bronchitis, dan 

geldt dit niet als verkoudheid, maar behorende 

bij het kind.  

 

Jarig 
 

In de komende periode is er één jarige 

 

10 juni Levi Pluimers  gr.4 

 

 
 

 

 

Lied voor school en kerk 
 

 

Deze week is het lied voor school en kerk: Gez. 

47 vers 1: Jezus die langs het water liep. 
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Belangrijke data 
 

 

  

3 juni 12.00 uur vrij/studiemiddag 

11 juni Groepsfoto’s 

23/24 juni 10 minutengesprekken 
(facultatief) 

24 juni Spelletjesdag  

  
 

  

 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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 Bericht uit de Kindertuin 
 

Wat hebben we het weer gezellig gehad de 
afgelopen tijd op de groepen. Met de 
peuteropvang zijn we bezig geweest met het 
thema ‘Alles groeit en bloeit (lente)’. We 
hebben gelezen over ‘Karel in de Lente’ en 
gekeken wat er allemaal gebeurt als het lente 
wordt. Vorige week zijn we begonnen met het 
thema ‘We bakken een taart’, aan de hand van 
het verhaal ‘een taart voor kleine beer’. Samen 
ontdekken we wat een bakker is, wat hij doet 
en gaan we zelf wat lekkers bakken. We zijn al 
begonnen met het bakken van zandtaartjes in 
de groep, maar die kunnen we natuurlijk niet 
opeten. Daarom vieren we aan het eind van 
het thema feest met een echte ‘taart’. Dat 
wordt smullen! 
Bij het kinderdagverblijf zijn we bezig geweest 
met het thema ‘Boerderij’. Welke dieren leven 
daar allemaal? Door middel van voelen, 
ruiken, zien en proeven hebben we dit thema 
ontdekt. Op dit moment zijn we bezig met het 
thema ‘Muziek’. We leren verschillende 
geluiden kennen en gaan ook samen muziek 
maken. Wat een leuk thema! 
Op de BSO hebben we verschillende 
activiteiten gedaan. Door de nieuwe regels op 
de BSO is het voor de meeste kinderen (en 
juffen) nog een beetje zoeken, naar wat wel en 
niet mag. Binnen spelen we in vaste groepen 
in vaste ruimtes. 
 

 

  

 (vervolg) 
Buiten mogen we wel allemaal met elkaar 
spelen. Dus gaan we lekker veel naar buiten. 
Wanneer het weer wat minder is, zijn er ook 
genoeg activiteiten te doen in de groep of 
gymzaal. Zo hebben we Oud-Hollandse 
spelletjes gedaan, geknutseld, gedanst en 
buiten met stoepkrijt mooie tekeningen 
gemaakt. Hoe lastig de regels soms ook zijn, 
we weten er altijd iets gezelligs van te maken. 
We geven de kinderen de ruimte om na 
schooltijd even te kunnen ontladen. Niks 
moet, niksen mag! 
 
 

 

 

 


