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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.  

 

Kinderen 6,7 en 8 genieten van 

gastles Tijmen Sissing 
 

Vorige week vrijdag was trashpacker Tijmen 

Sissing bij ons op school. Hij inspireerde de 

leerlingen om anders met ons afval om te 

gaan. Hij  vertelde over zijn backpackreis in 

Zuid-Azie en liet zien wat hij daar al bereikt 

heeft. De leerlingen reageerden erg 

enthousiast!  

 

 

 

Vacature bestuursleden 
 

Wij zijn één van de zes scholen van Verion. Er 

is een toezichthoudend bestuur. Volgend 

school jaar zijn er twee vacatures. In de bijlage 

leest u hier meer over. 

 

 

 Tweede  deel 

Verwachtingsgesprekken 
 

Volgende week de laatste ronde  van de 

verwachtingsgesprekken. Dit gesprek vindt op 

school plaats. Samen met de leerkracht(en) 

bespreekt u de verwachtingen voor de 

komende tijd. 

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

rondom corona 
 

Het bron- en contact onderzoek voor kinderen 

in het basisonderwijs en kinderopvang is vanaf 

maandag 20 sept. versoepeld. 

Als een kind positief getest is, blijft het kind 

thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school 

als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er 7 

dagen zijn verstreken na de start van de 

symptomen of het vaststellen van de 

besmetting. De GGD adviseert hierin het 

betreffende gezin. 

Nieuw: als een kind in een groep positief 

getest is, hoeft nu niet meer de hele klas in 

quarantaine. Klasgenoten van een besmet kind 

kunnen dus in principe naar school.  Een 

uitzondering kan gelden voor kinderen die 

nauw contact zijn geweest in de privésfeer 

(bijvoorbeeld als ze thuis gespeeld hebben bij 

de besmette leerling) De advisering hierover 

loopt altijd via de GGD. Bij uitbraken en 

meerdere besmettingen in een groep, kan de 

GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in 

quarantaine te gaan. 

Kinderen t/m 12 jaar: 

- Mogen naar school met 

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 

verkoudheid, af en toe niezen of 

keelpijn, bij bekende chronische 

luchtwegklachten of bij astma of 

hooikoorts (zonder koorts of 

benauwdheid). 

 

 

(vervolg) 
 

Kinderen blijven thuis: 

- Bij klachten die passen bij corona 

(koorts, benauwdheid, hoesten) 

- Als je positief getest bent op corona 

- Als iemand in het huishouden positief 

getest is op corona en het kind  nog 

niet immuun is 

- Als je nauw contact hebt gehad met 

iemand met corona (minimaal 15 

minuten binnen 1,5 meter) en je kind 

nog niet immuun is 

Hebt u twijfels, bel dan de GGD voor 

informatie. 

 

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. 105: Looft God de Heer. 
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Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

kinderen jarig. Van harte gefeliciteerd! 

 

25 sept.  Maud Pluimers  gr.3 

26 sept.  Stanley Vruggink gr.2 

27 sept.  Noud Nieuwenhuis gr.7 

29 sept.  Siem Aijtink  gr.4 

29 sept.  Ralph ten Brinke gr.4 

30 sept.  Abel Tijhof  gr.6 

 

 
 

 Data in september 
 

 

  

27/28 
sept. 

Verwachtingssgesprekken 
gr.2,4,6 

30 sept. gebedsgroep 

11-15 okt. Boekenweek 

18-22 okt. herfstvakantie 

  

  
 

  

 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/

