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Contact 
Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag, 

woensdag en donderdag. Altijd per mail 

bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.  

 

Actie Schoenendoos 

 

Samen met de scholen en kerken in Enter 

willen we ook dit jaar weer mee doen met 

Actie Schoenendoos. De kinderen kunnen 

vanaf nu een schoenendoos meenemen. 

Na de herfstvakantie gaan ze de doos 

versieren. Vrijdag 29 oktober nemen ze de 

doos mee naar huis. U kunt de doos vullen 

met levensmiddelen. U krijgt hier t.z.t een 

folder over. Ook dan meer info over het 

inleveren. 

 

 

  Voorstelling Dik en Pier 
 

Bij deze Wegwijs een bijlage over een 

voorstelling die de culture raad aanbiedt aan 

de basisschoolleerlingen in de herfstvakantie. 

 

 

Dankdag op school 

 
Op woensdag 3 november vieren we Dankdag. 

Dat doen we deze keer nog op school en niet 

in de kerk. De kinderen gaan dan ’s ochtends 

gewoon tot 12.15 uur naar school. Over het 

thema en de liederen leest u in de volgende 

Wegwijs meer.  

 

 

Luizencontrole 
 

Na de herfstvakantie willen we weer gaan 

starten met een luizencontrole. Dit heeft lang 

niet gekund in onze school , door de 

coronabeperkingen. Wilt u de leerlingen die 

dag geen gel in het haar laten doen? 

 

 

Herfstvakantie 
 

Volgende week is het herfstvakantie. Het team 

wenst iedereen een fijne week toe!  
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Gezellige boekenmarkt 
 

Vandaag was er een boekenmarkt. Het is lang 

geleden dat we dit konden organiseren. Het 

was een geslaagde markt, waarbij veel boekjes 

zijn gekocht en verkocht. 

 

 

Wat als er corona in uw gezin is? 
 

Op dit moment is het redelijk ‘rustig’ omtrent 

corona. Gelukkig maar. Al weten we dat er nog 

gezinnen waar er helaas positieve 

besmettingen zijn. Dit is altijd lastig en 

vervelend. We mogen hopen dat de klachten 

meevallen en de quarantaineperiode kort 

duurt.  

Als een gezinslid positief getest is, moeten de 

niet immune huisgenoten thuis blijven. Het 

testadvies op de 5e dag geldt nog steeds. Heeft 

uw kind al corona gehad (en dus immuun) kan 

het naar school. De GGD bepaalt of en hoelang 

de quarantaine nodig is.  

 

Fietscontrole 
 

Op dinsdagmiddag 26 oktober is er de 

jaarlijkse fietscontrole. Vrijwilligers van Veilig 

Verkeer Nederland controleren de fietsen van 

de kinderen.  Erg belangrijk dat de kinderen op 

een veilige fiets deelnemen aan het verkeer.  
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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. 640 : Ik hef mijn ogen op 

naar de bergen. 

Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

kinderen jarig 

 

24 okt. Jazzmin Dijkstra  gr.7 

28 okt. Lara Bosch  gr.2 

28 okt. Fleur Scholten  gr.6 

 

 
 

 

 Belangrijke data 
 

 

  

18-22 okt. Herfstvakantie  

25 okt. Luizencontrole  

26 okt. Fietscontrole  

27 okt. gebedsgroep 

29 okt. Versierde dozen Actie 
Schoenendoos leeg mee naar 
huis 

3 nov. Dankdag op school 

4 nov. Schoolontbijt 

7 nov. Inleveren dozen in de kerken 

15 nov. Studiedag. Leerlingen vrij 
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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 afgelopen weken hebben we op het KDV 

gewerkt aan het thema “ziek en gezond”. Een 

mooi thema waar je veel over kunt vertellen 

en voorlezen op verschillende manieren. Op 

de thematafel stonden spulletjes die te maken 

hadden met de dokter en natuurlijk mochten 

de kinderen dit ook zelf ervaren door ermee te 

spelen. Wij als leiding gingen verkleed als 

dokter, dit was een groot succes. Het 

voorleesboek `Karel in het ziekenhuis” stond 

dit thema centraal. De kinderen kunnen het 

boekje inmiddels al goed navertellen. 

Natuurlijk hebben we ook weer mooie 

kunstwerken geknutseld. 
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 (vervolg) 
 

Bij de peuters zijn ze ook druk geweest om 

mooie kunstwerken te maken. Hier hebben ze 

gewerkt aan het thema kunst. Het zijn allemaal 

fleurige werkjes geworden en de kinderen zijn 

veranderd in echte kunstenaars de afgelopen 

weken. Het thema verhaal was “Nijntje in het 

museum”.  De BSO geniet volop wat leuke 

activiteiten. Slijm maken is deze keer favoriet. 

Op de donderdag is iedereen super actief 

omdat er dan sport BSO is.  

 

Wij wensen jullie allemaal een fijne 

herfstvakantie!  

 

 


