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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  24 juni 
 

Op donderdag 24 juni organiseert de 

ouderraad een grandioze spelletjesdag voor 

alle kinderen van de school. Er zijn diverse 

materialen gehuurd, zoals bijv. een 

springkussen.  De weg voor school zal deze dag 

worden afgezet, omdat daar ook een 

speeltoestel komt te staan. 

De kinderen gaan niet allemaal tegelijk naar 

buiten. Dit gebeurt verspreid over de dag.  De 

kinderen eten tussen de middag gewoon net 

als anders in de klas. Dus wel eten en drinken 

meenemen. Wel zal er overdag ook voor 

drinken worden gezorgd. 

Het is handig dat ze deze dag makkelijke 

kleding dragen. 

 

Morgenmiddag Waterfeest 

 

Morgen wordt het erg warm. Daarom willen 

wij 's middags een waterfeest houden met de 

kinderen. Ze mogen daarom badkleding en 

badhanddoek meenemen en natuurlijk allerlei 

waterspeelgoed.. 

Het is handig om badkleding onder de kleding 

te doen. Op het waterspeelgoed graag even 

naam zetten. Zonnebrand mee, of vooraf 

insmeren raden we aan. We zorgen voor 

voldoende drinken en ook schaduwplekken.  
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Speelhuisjes kleuters 

In groep 1 en 2 staat een speelhuisje. Omdat 

we in deze 2 groepen in het najaar nieuw 

meubilair krijgen, gaan we afscheid nemen van 

deze 2 speelhuisjes. We vinden dat ouders als 

eerste een kans moeten krijgen om deze gratis 

over te nemen. Wel is er enige ruimte voor 

nodig…. De afmetingen zijn 2.5x2x 2.5 m en 

dan is het trapje nog niet meegerekend.  
 

 

Heeft u belangstelling? Dan kunt u contact met 

school opnemen. 

 

 

Nieuwe voorzitter M.R. 
 

Hanneke Maassen van den Brink is gekozen in 

de M.R. en wordt de nieuwe voorzitter van 

onze medezeggenschapsraad. We wensen 

haar een goede periode toe. 

In de M.R. is afscheid genomen van Mark ter 

Steege. Hij heeft 2 periodes in de M.R. gezeten 

en zich op een fijne en opbouwende manier 

ingezet voor onze school. Hierbij willen we 

Mark dan ook bedanken.  Vanuit het team 

hebben Inge Bak en Frank Achterberg afscheid 

genomen van de personeelsgeleding van de 

M.R. Hun  plaatsen worden ingenomen door 

Willianne Slagman en Jannieke Lingeman. 

 

 

10 minutengesprekken 
 

Op 23 en 24 juni zijn er 10-

minutengesprekken. Deze gesprekken zijn 

facultatief, dat wil zeggen: vrijwillig.  

We wensen iedereen goede gesprekken toe.  
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Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

leerlingen jarig. 

 

19 juni Lobke Schuilenborg  gr.3 

21 juni Railey Hendrikse  gr.5 

22 juni Melissa Achterkamp  gr.5 

24 juni Mart Ligtenberg  gr.2 

24 juni  Joël Slagman   gr.4 

 

 

Lied voor school en kerk 
 

 

Deze week is het lied voor school en kerk: ELB 

212: Heer wat een voorrecht. 

 

 
 

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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