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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.  

 

Een nieuw schooljaar 
 

Maandag hopen we te beginnen aan een 

nieuw schooljaar. We hebben 6 weken 

vakantie gehad. Iedereen is hopelijk 

uitgerust en heeft er weer zin in!  De 

klassen zijn al ingericht. De leerkrachten 

zijn er helemaal klaar voor om de kinderen 

maandag te ontvangen. Op de 

informatieavonden zullen de leerkrachten 

meer over het schooljaar vertellen. We 

hopen dit jaar ook op een fijne 

samenwerking met u als ouders. 

Welkom 
 

In groep 1 starten maandag veel nieuwe 

leerlingen. Best spannend om naar school 

te gaan. Veel succes wensen we onze 

jongsten toe. Ook heten we twee nieuwe 

families welkom. In gr. 4 start Levi Witten. 

Zijn broertje Benjamin start in gr. 1. Stan 

Veldhuis start in gr. 2. Welkom bij ons op 

school. 

 

 

Coronamaatregelen 
 

Gelukkig zijn er een aantal versoepelingen die 

ons onderwijs weer iets makkelijker maken. 

Maar ook zijn nog een aantal dingen gelijk 

gebleven. 

De kinderen mogen weer met andere kinderen 

spelen op het plein. Er zijn geen gescheiden 

pauzes meer. Voor schooltijd mag er weer 

gespeeld worden op het plein. Dit kan vanaf 

8.15 tot 8.25 uur. Dan gaat de eerste bel en 

gaan de leerlingen in de rij staan. 

Afstand houden. 

De 1.5 m. afstand is voor volwassen en ouders 

in het basisonderwijs nog steeds van kracht.  

Hierdoor is het helaas niet mogelijk om 

kinderen binnen te brengen. Dit blijven we 

voorlopig net zo doen als voor de vakantie.  

De leerkrachten van gr. 1, waar veel  nieuwe 

leerlingen zitten, nodigen ouders binnenkort 

uit, om in kleine aantallen, hun kind op een 

bepaalde dag te brengen. 

Vindt uw kind het spannend om op het plein te 

komen of naar binnen te gaan? Er loopt 

voldoende personeel buiten om samen met 

uw kind even naar binnen te gaan en hem of 

haar naar het juiste plekje te brengen. 

Op dit moment zijn ouders welkom op school 

op afspraak. De informatieavond gaat wel 

door. Dit doen we wel op school, in kleinere 

groepen, waarbij we afstand kunnen houden. 

Verderop leest u hier meer over. 
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Gezondheid leerlingen 
 

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals 

loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn) mogen wel weer naar school  

Kinderen moeten thuisblijven bij koorts, 

benauwdheid of veel hoesten.   

En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis.  

 

Wanneer moet je wel thuis blijven en in 

quarantaine?  

In de volgende situaties blijft een ieder thuis:   

• Bij klachten die passen bij corona;  

• Als je positief getest bent op corona;   

• Als iemand in je huishouden positief is getest 

op corona en je bent nog niet immuun; (= o.a. 

niet gevaccineerd).  

• Als je nauw contact hebt gehad met een 

besmette persoon (minimaal 15 minuten 

binnen 1,5 meter) en je bent nog niet immuun 

(o.a. niet gevaccineerd).   

• Als je terugkomt uit een hoog risicogebied;   

• Als je een melding hebt gekregen via de 

Corona Melder-app.  

(wanneer een huisgenoot ziek is en geen 

corona heeft, mag een leerling wel naar 

school) 

 

 

Trakteren  
 

De traktatie wordt voor schooltijd naar binnen 

gebracht. Tijdens het zingen en trakteren 

maakt de leerkracht foto’s  en zet deze op 

parro. De leerlingen krijgen een mooie kaart 

met de namen van de leerkrachten.  

Informatieavond  
 

We willen dit jaar graag u ontmoeten. Omdat 

we nog met de 1,5 meter maatregel  te maken 

hebben, kunnen we niet alle ouders tegelijk in 

de klas tegelijk ontvangen.  We vragen u om 

met 1 ouder per gezin in een groep aanwezig 

te zijn, zodat we kunnen voldoen aan de 

onderlinge afstand. 

Woensdag 1 september: 

Ouders met de achternaam A t/m M.   

19.00 uur gr 1, gr. 2, gr. 5 en 7/8. En 20.00 uur 

voor gr. 3 gr. 4 en gr. 6 

Donderdag 2 september: 

Ouders  met achternaam N t/m Z.                     

19.00 uur gr 1, gr. 2, gr. 5 en 7/8. En 20.00 uur 

voor gr. 3 gr. 4 en gr. 6 
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Extra subsidie voor het onderwijs 
 

De overheid heeft enkele miljarden euro’s 

voor het basisonderwijs vrijgemaakt om 

eventuele achterstanden weg te werken die 

door corona  ontstaan zijn. Wij hebben dit geld 

vooral ingezet voor extra personeel. Net voor 

de vakantie is leerkracht Jadien Olthof 

benoemd. Zij zal als extra leerkracht 

ondersteuning geven in gr. 2 (dinsdag en 

donderdag) en in groep 6 (maandag en 

woensdag). Verder zal juf Amber Bosch 

maandag extra ondersteuning geven in gr. 7/8. 

 

Hoofdluiscontrole 
 

In het verleden was er na elke vakantie 

hoofdluiscontrole. We hopen dit na de 

herfstvakantie weer op te pakken, maar nu 

kan het nog niet. Wilt u  thuis uw kind 

controleren op hoofdluis en zo nodig zelf 

behandelen.? 

Jaarkalender  
 

A.s. maandag zal de nieuwe jaarkalender 

worden meegegeven. Alle oudste kinderen 

zullen deze krijgen. Alle data zijn onder 

voorbehoud van de dan eventueel geldende 

maatregelen rondom corona. We vragen u 

daarom om wekelijks de nieuwsbrief goed te 

lezen.   

 

Schoolgids 
 

Jaarlijks is er een nieuwe schoolgids.  Deze 

staat op onze site. (Onder downloads). U kunt 

u hem via onderstaande link vinden. 

https://wegwijzerenter.nl/wp-

content/uploads/2021/07/Schoolgids-2021-

2022.pdf 
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Jarig 
 

In de vakantie waren veel kinderen jarig. Ook 

de komende week zijn er een aantal die jarig 

zijn. Van harte gefeliciteerd! 

 

12 juli Sven Rohaan   gr.5 

18 juli Maud ten Wolthuis  gr.6 

20 juli Julia Wassink   gr.5 

23 juli Eva Maassen van den Brin gr.5 

25 juli Lars Roddeman   gr.8 

31 juli Sam Pluimers   gr.5 

5 aug. Thijn Geuze   gr.2 

6 aug. Liselore ter Denge  gr.5 

6 aug. Elmer Getkate   gr.5 

7 aug. Femke ter Weel   gr.5 

7 aug. Teun ter Weel   gr.4 

10 aug. Noami Achterkamp  gr.4 

10 aug. Naomi Steenbergen  gr.6 

11 aug  Lana Kreijkes   gr.2 

12 aug. Job Tukkers   gr.8 

15 aug. Bodi Mulder   gr.6 

18 aug. Joas Kroese    gr.5 

19 aug. Maud Koster   gr.6 

19 aug. Lene Schreijer   gr.4 

26 aug. Sef ten Brinke   gr.5 

27 aug. Guus Nieuwenhuis  gr.5 

 

Belangrijke data 
 

 

  

1 en 2  
sept. 

Informatieavonden  

20,21 
sept. 

Verwachtingsgesprekken gr. 
1,3,5, 7/8 

27/28 
sept. 

Verwachingssgesprekken 
gr.2,4,6 
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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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