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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.  

 

Onze adoptiekinderen 
 

We vinden het erg fijn dat we samen met de 

kinderen van de Wegwijzer kunnen zorgen 

voor onze 4 adoptiekinderen.  Elke maandag 

kan er geld worden meegenomen. Met dit 

geld deze kinderen  onderwijs volgen en 

krijgen ze elke dag een goede maaltijd. 

We kregen deze week een brief van Abu 

Bakarr Kamara uit Sierra Leone. Hij schrijft ons 

dat het erg goed gaat. Hij is overgegaan naar 

groep 6 en heeft veel vrienden. In zijn klas 

zitten 35 kinderen en zijn ouders zijn trots op 

hem! 

 

100 jarig bestaan Wegwijzer 
 

1 mei 2022 bestaat de Wegwijzer 100 jaar! We 

zijn al volop bezig met de voorbereidingen van 

een geweldige feestweek van 9 t/m 13 mei 

2022. Misschien heb je al gemerkt dat er een 

Facebookpagina is aangemaakt over dit 

onderwerp. Zo niet? Neem gauw een kijkje! 

Op deze pagina kunnen foto's en filmpjes 

worden geplaatst en mensen getagd. Wijs ook 

andere oud-Wegwijzers op deze pagina. We 

gaan de aankomende tijd zoveel mogelijk 

beeldmateriaal verzamelen om de afgelopen 

jaren in beeld te brengen, en dat kunnen we 

niet alleen. Dus ren naar de zolder, stof die 

oude videobanden af en deel ze met ons! 

Wat kun jij doen?  

1. Tag alle bekenden die je voorbij 
ziet komen in deze groep om 
zoveel mogelijk mensen te laten 
weten dat dit feestje eraan komt. 

2. Hebben jullie digitaal 
beeldmateriaal van mooie 
momenten of unieke situaties? 
Deel ze in deze groep of e-mail ze 
naar 100@wegwijzerenter.nl! 

3. Videobanden of andere zaken die 
nog niet gedigitaliseerd zijn mogen 
meegenomen worden naar, of 
ingeleverd worden op school & 
worden gratis gedigitaliseerd 
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Start van verwachtingsgesprekken  
 

Volgende week 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.  

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

27, 28  sept.: gesprekken in gr. 2,4 en 6 

 

De leerlingen hebben deze week een 

formulier gekregen met vragen over uw 

zoon/dochter. De antwoorden gebruiken 

we tijdens het gesprek. Wilt u het 

formulier voor het gesprek weer mee 

geven naar school? (of mailen naar de 

leerkracht) 

 

 

 

Inspiratiesessie met Tijmen Sissing 
 

 

 

 Vrijdag komt Tijmen Sissing bij ons op school 

om aan gr. 6 t/m 8 te vertellen over 

“trashpackers”. Tijmen Sissing, founder van 

Trashpackers, influencer, spreker,rapper en 

psycholoog speelt hierop in met zijn 

inspirerende verhaal over zijn backpackreis in 

Zuidoost Azië, waar hij een fenomeen werd 

onder de bevolking door het opruimen van 

stranden. Tijmen ging op reis in 2018 en 

binnen een jaar is zijn initiatief uitgegroeid tot 

een wereldwijde beweging van meer dan 

11.000 leden die in één jaar 400.000 kilo aan 

afval hebben opgeruimd. In hetzelfde jaar 

hebben de leden gezamenlijk 23.850 kinderen 

lesgegeven waarvan Tijmen zelf 5.665. 

Door de mondiale opruimacties vestigt Tijmen 

de aandacht op de impact van plastic op mens 

en milieu, het belang van hergebruiken, 

minimaliseren en recyclen. 
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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 Opw. 241: Mijn God is zo 

groot! 

Jarig 
 

In de komende week zijn er geen jarigen! 

 

 

 

 
 

 

 

 Data in september 
 

 

  

17 sept. Bezoek Tijmen Sissing (6/8) 

20,21 
sept. 

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

27/28 
sept. 

Verwachingssgesprekken 
gr.2,4,6 

30 sept. gebedsgroep 

11-15 okt. Boekenweek 
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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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