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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.  

Binnen brengen gr.1 
 

In de coronatijd werden de leerlingen niet 

binnen gebracht. Dit heeft geleid tot veel 

zelfstandigheid bij de leerlingen. Toch is het 

goed om als ouders te zien waar uw kind 

speelt en werkt. De leerkrachten van gr. 1 

geven ouders de kans zich op bepaalde 

ochtenden in te schrijven via Parro. Een klein 

groepje kinderen is dan met de ouders voor 

schooltijd in de klas. Dit doen we nu een paar 

weken en het bevalt  zo goed, dat we dit 

blijven doen.  

Ouders van kinderen die voor het eerst op 

school zijn, worden wel binnen gebracht. De 

tijd en duur wordt met de leerkrachten 

overlegd.  

Groep 2 heeft  onlangs ook ’s morgens een 

gespreide inloop georganiseerd.  Dit willen ze 

in november nog een keer  herhalen. 

 

 

Boekenmarkt 
 

Wat zijn we blij om te kunnen mededelen dat 
we weer een boekenmarkt kunnen 
organiseren!  
Wilt u thuis weer leuke kinderboeken 
verzamelen met uw kind(eren) die prima nog 
een ronde mee kunnen, maar bij u thuis niet 
meer gelezen worden? 

Erg leuk om deze van eigenaar 
te zien wisselen op deze ochtend.  
 
Datum: 13 oktober 2021 
Tijdstip: 11.15-12.00u 
Locatie: De Wegwijzer  
 
Even wat organisatorische feitjes: 

• Groep 3 - 8 verkoopt boeken in de 
eigen klassen.  

• Thuis de boeken voorzien van prijsjes 
(te denken valt aan kleine prijsjes, 
tussen de €0,05 – max €1,-)  

• Groep 1 en 2 loopt met 
papa/mama/opa/oma/juf rond.  

• Groep 1 en 2 mag daarna gelijk mee 
naar huis.  

• Groep 3 – 8 ruimt na 12.00u de klas op 
en is gewoon om 12.15u vrij.  

Om het niet te druk  te laten worden vragen 
we om met 1 volwassene  uit een gezin te 
komen.  
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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. 21: Alles wat adem heeft 

love de Here. 

Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

kinderen jarig. Van harte gefeliciteerd! 

 

1 okt. Fem ter Steege  gr. 4 

1 okt.  Sven Vree Egberts gr.4 

 

 
 

 

 Data in september 
 

 

  

30 sept. gebedsgroep 

11-15 okt. Boekenweek 

13 okt. Boekenmarkt 

15 okt. Finale voorleeswedstrijd 

18-22 okt. herfstvakantie 

  

  
 



 
 
 

Nieuwsbrief 7 
29 september 2021 

 

Met jouw talent op weg! 

 

 

 

 

 

  

 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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