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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.  

 

Morgen spelletjesdag 
 

Morgen is er een spelletjesdag!  De ouderraad 

is druk met de voorbereiding. Er zijn diverse 

materialen gehuurd voor deze dag. 

De straat wordt ’s morgens afgezet, omdat 

daar een grote attractie komt. Houdt u hier 

rekening mee met brengen en halen? 

Tussen de middag krijgen de kinderen een 

lunch aangeboden (patat en snack). Ze krijgen 

ook een pakje drinken. 

Wel kunnen ze nog fruit en drinken 

meenemen voor in de kleine pauze. 

Sportieve kleding is zeker handig!  

We hopen op een fijne dag! 

 

 

 

Waardecheque COOP 
 

Als school hebben we meegedaan met de 

Doekoe actie van COOP. We kregen afgelopen 

vrijdag een mooie cheque van €317,-. We 

mogen dit gebruiken voor spelmateriaal. 

Hierbij willen we alle ouders bedanken die dit 

mogelijk hebben gemaakt. 

Schoolfoto’s 
 

Afgelopen maandag zijn de groepsfoto's 

meegegaan naar huis. Zou u de envelop deze 

week weer mee willen geven naar school? Als 

u de foto wilt houden, mag de envelop retour 

met €5,- per foto. Wilt u de foto niet dan mag 

deze in de envelop retour. Alvast bedankt. 
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Kleuters mogen musical kijken op 

maandagmiddag 5 juli 

Maandag 5 juli is het “musicaldag”. Groep 8 

gaat deze dag drie keer de musical opvoeren. 

Op de jaarkalender staat dat de kleuters ’s 

middags de musical kijken. Dit gaat door!! 

Maar omdat de kleuters eigenlijk 

maandagmiddag vrij zijn, geven we ze toch de 

mogelijkheid om te komen kijken. Ze blijven 

dan de hele maandag op school. (Let op: dit is 

wel vrijwillig). 

Op donderdagmiddag 8 juli zijn de kleuters 

dan vrij!! 

 

 Hulp nodig voor Eindejaarsactiviteit 
 

Zoals u op Parro hebt kunnen lezen, is er op 

donderdag 8 juli (’s morgens)  een 

eindactiviteit voor de groepen 1 t/m 7. We 

hebben hierbij hulp nodig van 

ouders/opa's/oma's/broers/zussen. Dit is van 

10.30 tot 11.30 uur. U kunt zich hiervoor 

opgeven via Parro of eventueel doorgeven aan 

de leerkracht. Het gaat om het begeleiden van 

groepjes kinderen uit de onderbouw. 

 

 

Nieuwe verkeersouder 
 

Aan het einde van het schooljaar nemen 2 

verkeersouders afscheid, namelijk Anita 

Steenbergen en Dianne Visser. We willen hen 

bedanken voor al hun inzet de afgelopen 

jaren. 

Marieke Achterkamp heeft aangegeven onze 

nieuwe verkeersouder te worden. Hier zijn we 

heel blij mee. We zijn nog met een tweede 

verkeersouder in gesprek. Het ziet er naar uit 

dat deze plekjes weer ingevuld zijn. 

Nog brigadiers nodig 
 

De verkeersouders zijn al druk bezig met het  

nieuwe rooster voor de oversteekplaats aan 

de Rijssenseweg. Wat fijn dat er al veel 

plekken zijn ingevuld. We zoeken nog mensen 

voor deze drie tijden: 

Maandag 12.00 uur 

Donderdag 08.15 uur 

Vrijdag 14.30 uur.  

Heeft u tijd om dit te doen?  Laat het de 

verkeersouders weten! 
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Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

leerlingen jarig. 

 

25 juni Tess van Langeveld  gr.2 

25 juni Jochem ter Weel  gr.7 

27 juni Cas ten Brinke   gr.8 

29 juni Loes van de Willige  gr.1 

30 juni Thomas den Ouden   gr.1 

 

 
 

Lied voor school en kerk 
 

 

Deze week is het lied voor school en kerk: 

Tienduizend redenen. 

 

 
 

Belangrijke data 
 

 

  

23, 24 
juni 

Tienminutengesprekken  

24 juni Spelletjesdag  

5 juli Kinderen kijken overdag 
musical 

5 juli Afscheidsavond gr.8 

7 juli 11.00-11.45 kijken in de nieuwe 
groep 

8 juli ’s morgens eindactiviteit  

8 juli ’s middags gr. 1 en 2 vrij 

8 juli Rapport 2 

9 juli 12.00 start grote vakantie 
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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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