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

(vervolg)

Wat een geweldige
spelletjesdag!
Afgelopen donderdag was de
schoolomgeving omgetoverd tot en
speelparadijs. Klimtoestellen,
springkussens, etc. De kinderen hebben de
hele dag genoten! We willen de ouderraad
bedanken voor de perfecte organisatie.

Met jouw talent op weg!
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Tweede verkeersouder
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!!

Vorige week konden we al melden dat
Marieke Achterkamp de nleuwe
verkeersouders is. Ze krijgt volgend jaar
assistentie van Judith ten Wolthuis. Fijn dat
deze belangrijke plekjes weer opgevuld zijn.

Eindejaarsactiviteit

Kijken in de nieuwe groep

Donderdagmorgen 8 juli hebben we een leuke
eindejaarsactiviteit. We gaan iets in de wijk
doen….? De organisatie heeft gevraagd verder
niets te verklappen. Dus we houden het

A.s. woensdag gaan de leerlingen een kijkje
nemen in de nieuwe groep. Ze maken kennis
met de leerkracht en horen wat ze volgend
jaar gaan leren. Dit doen we na de pauze, van
11.00 uur tot 11.45 uur. Het laatste half uurtje
zijn we weer in de eigen groep.

Met jouw talent op weg!
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Jarig

Belangrijke data

In de komende periode zijn onderstaande
leerlingen jarig.
2 juli
5 juli
6 juli
7 juli

Tieme ter Steege
Tess Pluimers
Sophie ten Wolthuis
Julia Scholten

gr.3
gr.1
gr.2
gr.8

5 juli
5 juli
7 juli
8 juli
8 juli
8 juli
9 juli

Lied voor school en kerk

Deze week is het lied voor school en kerk: Zing
een nieuw lied voor God de Here (ps. 98)

Met jouw talent op weg!

Kinderen kijken overdag
musical
Afscheidsavond gr.8
11.00-11.45 kijken in de nieuwe
groep
’s morgens eindactiviteit
’s middags gr. 1 en 2 vrij
Rapport 2
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

Met jouw talent op weg!

