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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.  

 

Spelletjesdag 
 

Enige tijd geleden hebben we als Ouderraad 

vanwege de Corona-maatregelen moeten 

besluiten dat de jaarlijkse schoolreisjes dit jaar 

helaas geen doorgang zullen vinden. Dit geldt 

voor alle scholen binnen Verion, de vereniging 

waar De Wegwijzer bij aangesloten is, en is 

een besluit waaraan we momenteel vanwege 

organisatorische redenen en onzekerheden 

vasthouden.  

In het licht van de onlangs in werking getreden 

versoepelingen begrijpen wij dat dit wellicht 

als een teleurstelling komt. Om onze kinderen 

toch een leuke afsluiting van het schooljaar te 

bezorgen zijn we een tijdje geleden aan de slag 

gegaan om op 24 juni 2021 een 

spelletjesmorgen te organiseren voor onze 

kinderen. Tevens denken we na over een extra 

activiteit in het schooljaar 2021-2022 indien de 

situatie het toestaat.  

Binnenkort zult u meer informatie ontvangen 

over de spelletjesmorgen.  

Vr. gr. De ouderraad 

 

Goede Eindtoets 
 

Groep 8 heeft onlangs de eindtoets gemaakt. 

We maken de IEP-toets. Nu de uitslagen 

binnen zijn, zien we dat ze het prima gedaan 

hebben. De adviezen sluiten aan bij de 

verwachtingen. Het gemiddelde van de school 

ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Dit  is 

fijn, maar niet het belangrijkste. Het gaat er 

om dat elke leerling op de juiste  plaats in het 

Voortgezet Onderwijs komt. 

Vrijdag een groepsfoto 
 

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 a.s. 

vrijdagmorgen gemaakt.  

mailto:directie@wegwijzerenter.nl
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Groepsverdeling  

De groepsverdeling voor het volgende 

schooljaar is rond. Hieronder ziet u de 

verdeling. 

 

Gr. 1 en instroomgroep: juf Kelly Bloemendal 

(ma, di,wo) en juf Jannieke Lingeman (do, 

vrijdag) 

Gr. 2: juf Willianne Slagman (ma, di, woensdag 

om de week) en juf Ellen Schipper (woensdag 

om de week, do, vrijdag) 

Gr. 3: juf Gerdy Bakker (ma, di, wo.) en juf 

Wilma Paalman (do, vrijdag) 

Gr. 4: juf Joanne van Dongen (ma, di, wo) en 

juf Dianne Bredenhoff* (wo, do, vrijdag) (wo: 

dubbele bezetting)  

Gr. 5: juf Rosalie Norde (ma, di.) en meester 

Frank Achterberg (wo, do, vrijdag) 

Gr. 6: juf Ruth Staman (ma, wo, do en vrijdag) 

juf Inge Bak (dinsdag) 

Gr. 7/8 : Juf Marion Oosterveld (ma, di, wo) en 

juf Wendy de Jong (wo, do, vrijdag) 

(woensdag: dubbele bezetting) 

*juf Dianne Bredenhoff werkt nu op de 

Kluinveenschool en zal ons team komen 

versterken. Ze is momenteel zwanger. Haar 

verlof wordt ingevuld door Joanne  van 

Dongen. Wanneer juf Dianne terugkomt, na 

haar verlof, zal zij woensdag, donderdag en 

vrijdag voor gr. 4 staan.  

(Vervolg) 

 

De overige personeelsleden: 

Juf Amber Bosch (elke maandag, extra 

ondersteuning gr. 7/8) 

Dick Nijzink, directeur (maandag, woensdag en 

donderdag) 

Interne Begeleiding: juf Herma Slots (gr. 1 t/m 

8) (maandag, dinsdagmorgen) 

Algemeen medewerkster: Rijnate Smalbrugge 

(maandag) 

Onderwijsassistente voor 5 ochtenden: juf 

Jette Voortman 

Ict-ers: juf Marion Oosterveld en meester 

Frank Achterberg 

Hoogbegaafdheidspecialisten en M.T-leden: 

juf Marion Oosterveld en juf Ruth Staman 

IPC- coördinatoren: juf Inge Bak en juf Ellen 

Schipper 

Dyslexiespecialist :juf Herma Slots 

Vertrouwenspersoon: juf Herma Slots 

 

10 minutengesprekken 
 

Op 23 en 24 juni zijn er 10-

minutengesprekken. Deze gesprekken zijn 

facultatief, dat wil zeggen: vrijwillig.  

A.s. maandag komt Parro open te staan om u 

in te schrijven. 

De gesprekken zijn digitaal. 
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Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

leerlingen jarig. 

 

14 juni Jet Nieuwenhuis   gr.3 

18 juni Matthijs Maassen van den Brink  gr.4 

 

 
 

 

Lied voor school en kerk 
 

 

Deze week is het lied voor school en kerk: Ps 

92 vers 1 

 

 
 

Belangrijke data 
 

 

  

11 juni Groepsfoto’s 

23/24 juni 10 minutengesprekken 
(facultatief) 

24 juni Spelletjesdag  
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 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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