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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.  

 

Afscheidsavond gr. 8 
 

Afgelopen maandagavond hebben we 

afscheid genomen van groep 8. Wat 

hebben we genoten van de musical! We 

namen deze avond officieel afscheid van 

20 leerlingen: Loes, Sven, Cas, Chris, Stef, 

William, Gijs,  Luuk,  Joëlle, Daan, Eva, 

Tess, Brent, Anna, Boaz, Rosalie, Chantal, 

Julia, Sten en Ties. 

We wensen deze kinderen ook vanaf deze 

plek veel plezier en succes op de nieuwe 

school, maar bovenal ook Gods’ zegen 

gewenst.  

Afscheid twee families 
 

In verband met een verhuizing nemen we 

afscheid van de fam. Prete en de fam. Den 

Oudsten. De kinderen gaan naar een 

nieuwe school in respectievelijk 

Ockenbroek en Maasland.  We wensen 

hen allen een fijne tijd toe op de nieuwe 

school. 

 

 

Een bijzondere laatste woensdag 

voor gr. 8 
 

Het is al jaren traditie. Vaders, moeders , opa’s 

en oma’s deden het al…. Snoep trakteren op 

de laatste woensdag voor de grote vakantie. 

Alle kinderen van de school kregen snoep van 

de leerlingen uit gr.8. Dit nemen ze mee naar 

huis. 

 

Een andere traditie is dat de leerlingen van 

groep 8 de school uit fietsen. Ze mochten deze 

ochtend drie keer over de gang fietsen en 

gingen toen naar huis. 

mailto:directie@wegwijzerenter.nl
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Rapport 
 

Morgen krijgen de leerlingen hun rapport mee 

Dit is een weergave van hun ontwikkeling in de 

laatste periode. U kunt na de vakantie het 

rapport weer met uw kind meegeven.  

 

Morgen eindejaarsactiviteit 
 

Donderdagmorgen 8 juli hebben we een leuke 

eindejaarsactiviteit. We gaan iets in de wijk 

doen….? De organisatie heeft gevraagd verder 

niets te verklappen.

 

Groep 1 en 2 donderdagmiddag vrij 
 

Omdat de kleuters maandag op school zijn 

geweest om de musical te  bekijken, zijn ze 

donderdagmiddag vrij. 

 

Afscheid juffen 
 

Deze week nemen we afscheid van 2 juffen die 

langdurig hebben ingevallen. Juf Kirsten (gr. 2) 

en juf Wendy (gr. 1) We bedanken hen voor 

hun inzet en wensen hen een fijne tijd toe op 

hun de Akkerwal. 

 

Protocol voor de na de vakantie 
 

In de laatste vakantieweek komt er een 

Wegwijs uit. We kunnen dan de laatste 

wijzigingen meenemen met daarin de laatste 

aanpassingen betreffende bijvoorbeeld 

verkoudheid, koorts, etc.  
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Vrijdag 12 uur 
 

Het is een goede gewoonte en aloude traditie 

dat we met alle kinderen de laatste vrijdag 

voor de grote vakantie een gezamenlijke 

sluiting hebben. We verzamelen ons om 11.55 

op het grote plein bij de bomen. We maken 

een kring en zingen dan me de kinderen het 

“Onze Vader”. Daarna kunnen de kinderen 

naar hun ouders of naar hun fiets en kan de 

vakantie beginnen.  

Een fijne vakantie! 
 

Het team van de Wegwijzer wenst iedereen 

een fijne vakantie toe! We starten weer op 

maandag 23 augustus. 

    

Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

leerlingen jarig. 

 

12 juli Sven Rohaan   gr.4 

18 juli Maud ten Wolthuis  gr.5 

20 juli Julia Wassink   gr.4 

23 juli Eva Maassen van den Brin gr.4 

25 juli Lars Roddeman   gr.7 

31 juli Sam Pluimers   gr.4 

2 aug. Daan Koster   gr.8 

2 aug. Joy Prete   gr.6 

5 aug. Thijn Geuze   gr.1 

5 aug.  Ezra den Oudsten  gr.7 

6 aug. Liselore ter Denge  gr.4 

6 aug. Elmer Getkate   gr.4 

7 aug. Femke ter Weel   gr.4 

7 aug. Teun ter Weel   gr.3 

9 aug. Stef ten Brinke   gr.8 

10 aug. Noami Achterkamp  gr.3 

10 aug. Naomi Steenbergen  gr.5 

11 aug  Lana Kreijkes   gr.1 

12 aug. Job Tukkers   gr.7 

15 aug. Bodi Mulder   gr.5 

18 aug. Joëlle Heuvelman  gr.8 

18 aug. Joas Kroese    gr.4 

19 aug. Maud Koster   gr.5 

19 aug. Lene Schreijer   gr.3 

 

 



 
 
 

Nieuwsbrief 42 
7 juli 2021 

 

Met jouw talent op weg! 

 

 

 

 

 

 

 

Lied voor school en kerk 
 

 

Deze week is het lied voor school en kerk: U 

die mij geschapen hebt. 

 

 
 

Belangrijke data 
 

 

  

8 juli ’s morgens eindactiviteit  

8 juli ’s middags gr. 1 en 2 vrij 

8 juli Rapport 2 

9 juli 11.55 gezamenlijke sluiting op 
het grote plein 
12.00 start grote vakantie 
 

  

  

 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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 Nieuws uit de Kindertuin 
 

De laatste keer voor de zomervakantie een 

verhaaltje vanuit de Kindertuin. Heerlijk…wat 

kijken we allemaal uit naar de vakantie! 

Wat hebben we deze laatste weken weer 

genoten met elkaar op alle groepen, de weken 

zijn voorbij gevlogen. Gelukkig mochten we de 

regels weer wat meer loslaten en mogen de 

kinderen bij de BSO weer door dezelfde deur 

naar buiten.  

Bij het KDV en bij de PO zijn we deze laatste 

weken bezig geweest met het thema vakantie. 

Wat is eigenlijk vakantie, waar kun je naartoe 

met vakantie en wat kun je er allemaal doen. 

Leuke gesprekken gehad met de kinderen, 

buiten gespeeld en ook leuk geknutseld over 

  

 (Vervolg) 
 

Ook bij de BSO hebben we ons goed vermaakt. 

Lekker gespeeld met elkaar, geknutseld o.a. 

een voetbalshirt en armbandjes gemaakt en 

spelletjes gedaan. En omdat juf Joanne en juf 

Anne-Lizze bij ons weggaan zijn we stiekem 

heel druk geweest voor deze juffen en hebben 

we wat leuks geknutseld!  

Wij  wensen iedereen een fijne en zonnige 

vakantie!! Geniet er samen van. 

 

                                                                                                        

Hartelijke groet, de leidsters van de 

Kindertuin.  

 


