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Contact 
Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag, 

woensdag en donderdag. Altijd per mail 

bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.  

 

We zijn gestart 
 

Maandag was de eerste schooldag. Veel 

blije gezichten op het plein en in de 

groepen. Voor sommige kinderen is het 

best spannend, een nieuwe school of een 

andere groep. Of zelfs voor het eerst naar 

school in gr. 1… Maar we kunnen zien dat 

alles snel went. De kinderen hebben veel 

plezier en doen heel goed hun best doen.  

 

 

  Kalenders ontvangen?  
 

Maandag hebben de oudsten een kalender 

gekregen. Hierin staan alle belangrijke data 

voor het komende jaar. Eventuele wijzigingen 

worden in de nieuwsbrief vermeld. We zagen 

nog wel enkele kalenders die vergeten waren 

door kinderen. Ze lagen in de gang of bij de 

BSO. Wanneer u nog geen kalender hebt 

gekregen van uw kind, wilt u hem / haar 

hiernaar vragen.   

 

 

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. Wanneer u op hetzelfde 

tijdstip in meerdere groepen wordt verwacht, 

vragen we u om als ouders te splitsen (vader 

naar een groep en moeder naar de andere 

groep) 

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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Uit ons jaarplan 
 

Als Wegwijzer willen we ons op veel  gebieden 

door ontwikkelen. In ons jaarplan hebben we 

een aantal onderwerpen beschreven waar we 

dit jaar mee bezig gaan. Een aantal 

onderwerpen zijn  o.a.: 

• IPC en portfolio 

We zijn enthousiast over hoe kinderen ‘leren’ 
bij IPC en merken dat de kinderen steeds meer 
vaardigheden eigen maken. De nieuwsgierige 
houding van kinderen is goed te zien in onze 
school.   
De kinderen groeien verder, maar wij als 

leerkrachten ook. We komen steeds verder op 

de trap! Het blijft nodig om tijd vrij te maken 

om samen te kijken naar onze ontwikkeling en 

welke vervolgstappen we moeten nemen.  Een 

vervolgstap is dat we met portfolio’s gaan 

werken. Leerlingen kunnen zelf reflecteren op 

hun doelen en hun voortgang en dit in een 

portfolio laten zien. 

• Bewegend leren 

Bewegend leren is een aanvulling en een 

manier van leren waarbij bewegen centraal 

staat en waarbij volgens onderzoek het 

geleerde beter beklijfd. Het gebeurt zowel in 

de groep als soms ook op het schoolplein. Veel 

kinderen hebben hier baat bij. Het vergroot 

hun motivatie, concentratie en soms ook hun 

zelfbeeld.  

 

 

 

Oversteekplaats Rijssenseweg 
  

Het is onze nieuwe verkeersouders gelukt om 

het schema rond te krijgen. Alleen op 

maandagmorgen 12.00 uur is er geen 

brigadier. Hier zoeken we nog iemand voor. 

Voor informatie kunt u terecht bij Marieke 

Achterkamp of Judith ten Wolthuis 

 

Juf Joanne getrouwd 
  

In de grote vakantie is juf Joanne getrouwd. Zij 

is de nieuwe  juf van gr. 4. Joanne en haar man  

Nils kunnen terug kijken op een erg mooie dag. 

Wij wensen juf Joanne en Nils alle goeds toe 

voor de toekomst. 
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Levelspel en Levelwerk 
 

Op onze school hebben we een leerlijn voor 

kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Dit 

kan zijn omdat ze een 

ontwikkelingsvoorsprong hebben of 

meerbegaafd zijn. Bij de kleuters is dit 

Levelspel en bij de iets oudere kinderen is dit 

Levelwerk. Juf Willianne Slagman geeft dit jaar 

levelwerk en levelspel. De kinderen, die 

hiervoor in aanmerking komen,  komen 

wekelijks bij haar om hun werk te bespreken, 

te evalueren, samen te oefenen of te spelen.  

 

Gebedsgroep 
 

Onze school kent al jaren een gebedsgroep. Dit  

zijn ouders die één keer per maand met elkaar 

bidden voor de school en voor de wereld.  Fijn 

dat ouders die doen!  De ene maand komen  

ze op woensdag bijéén, de andere maand op 

donderdag. De tijd is 8.30-9.00 uur.  De 

komende data zijn 30 sept., 27 okt., 25 nov., 

26 jan., 17 feb., 30 maart, 21 april, 25 mei en 

30 juni. Wilt u ook mee bidden? Dan bent u 

natuurlijk van harte welkom. Wilt u meer 

informatie? Dit kan bij Dianne Visser of ds. 

Wim Geuze. 

 

Privacy voorkeuren 
 

Ieder schooljaar heeft de school toestemming 

nodig om beeldmateriaal te delen. U kunt in 

Parro uw voorkeuren aangeven. Dit gaat als 

volgt: Ga naar het groepenscherm. Tik op 

privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de 

voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje 

achter het kind. Wilt u dit voor 10 september 

doen. 

 

Lied voor school en kerk 
 

Samen met de kerken zetten we elke week 

één lied centraal. Dit lied zingen we in de 

midden- en bovenbouw . Wanneer een lied 

geschikt is voor onze jongsten, zingen we het 

ook daar.  

 

Deze week is dit ps.103 vers 1 
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Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

kinderen jarig 

 

26 aug. Sef ten Brinke   gr.5 

27 aug. Guus Nieuwenhuis  gr.5 

29 aug.  Carlijn Visser   gr. 3  

2 sept. Mirthe ter Steege  gr. 7 

 

 
 

 Data in september 
 

 

  

1 en 2  
sept. 

Informatieavonden  

20,21 
sept. 

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

27/28 
sept. 

Verwachingssgesprekken 
gr.2,4,6 

30 sept. gebedsgroep 

  
 

  

 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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