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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.  

 

Welkom 

 

In groep 6 is vandaag Sofia van Coesant 

gestart. Hiervoor zat ze op de Talenter. We 

wensen haar een fijne tijd toe bij ons op 

school. 

 

 

   Stagiaires 
 

Diverse stagiaires zullen komende periode 

starten met hun stage. Erg belangrijk om onze 

toekomstige ‘onderwijscollega’s’ te helpen bij 

dit mooie beroep. Hannah Nijkamp is een 

Pabo 2 student. Ze start haar stage binnenkort 

in gr. 3. Deborah Bakker is een Pabo 3 student 

en zij loopt stage in gr. 5 en tenslotte Marell 

Beldman. Zij doet de opleiding tot 

onderwijsassistent. Zij loopt stage in gr. 1. We 

wensen hen allen een fijne stagetijd toe bij ons 

op school  

 

Informatieavond  
 

We willen u dit jaar graag ontmoeten. Omdat 

we nog met de 1,5 meter maatregel  te maken 

hebben, kunnen we niet alle ouders tegelijk in 

de klas 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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EigenwijZ 
 

De leiding van kindekoor Eigenwijz vroeg ons 

om onderstaande te plaatsen. Dit doen we 

graag. 

 

Na een hele lange periode van niet zingen 

door Corona willen we weer beginnen met 

kinderkoor EigenwijZ  

We oefenen op zaterdagavond van 18.30 tot 

19.15 uur in Ons Centrum 

Kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte 

welkom ! 

Wil je met ons meezingen ? 

Geef je dan op via de mail : annemieketerweel 

@icloud.com 

 

 

 

Verwachtingsgesprekken  
 

Over drie weken starten we met de 

verwachtingsgesprekken. Dit gesprek vindt op 

school plaats. Samen met de leerkracht(en) 

bespreekt u de verwachtingen voor de 

komende tijd.  In gr. 7 en 8 is de leerling ook 

aanwezig bij het gesprek.  Opgave gaat via 

Parro. Dit wordt komende maandag open 

gezet, zodat u zich kunt inschrijven. 

20, 21 sept : gesprekken in gr. 1,3,5 en 7/8 

27,28  sept.: gesprekken in gr. 2,4 en 6 
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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 gez. 456 vers 1: Zegen ons 

Algoede. 

Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

kinderen jarig 

 

9 sept.   Mart Knol  gr.5 

9 sept.  Valerie Schreurs gr.2 

 

 
 

 

 

 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 
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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  

 

 

  

 Nieuws uit de Kindertuin 
 

 

De zomervakantie is weer voorbij en we zijn 

blij dat we alle kinderen van het 

kinderdagverblijf, peuteropvang en bso weer 

mogen ontvangen.  

De kinderen van het kdv en de peuteropvang 

mochten weer gezellig komen spelen op de 

groep. Het thema dat we hebben behandeld 

was: ‘Welkom op de groep’. Het was voor 

sommige kinderen natuurlijk ook weer 

eventjes wennen om na zo’n lange periode 

weer bij ons te komen spelen. We hebben 

kennis gemaakt, liedjes gezongen, gekleurd en 

weer met elkaar gespeeld. De kinderen zaten 

er zo weer in en wij hebben weer genoten dat 

alle kinderen er waren. 
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Ook mochten we alle kinderen van de bso 

weer ontvangen na de vakantie. Wat fijn om 

weer met z’n allen bij elkaar te zijn. Door veel 

nieuwe aanmeldingen zijn we dit jaar met 

volle groepen gestart! We hebben de eerste 

weken lekker gespeeld zodat we weer even 

kunnen wennen met elkaar! 

In de komende weken gaan we bij de peuters 

werken met het thema: ‘Kunst op de groep’ en 

zullen de kinderen van het kdv bezig gaan met 

het thema: ‘Ziek en gezond’.  

Groetjes, 

Team Kindertuin de Wegwijzer 

 

   
 

 


