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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.  

 

Corona  in gezinnen 

 

Op dit moment zijn er meerdere kinderen 

thuis omdat een huisgenoot of nauw 

contact corona heeft. We hopen deze 

kinderen weer snel op school te kunnen 

verwelkomen! 

 

 

Quarantaineregels voor kinderen  

 
Doordat er weer meer coronagevallen zijn in 

ons land en ook in onze naaste omgeving, 

krijgen we vragen van ouders hoe het toch al 

weer zat met ‘thuisblijven’ en quarantaine. 

Kinderen van 4-12 jaar: 

• Mogen naar de basisschool bij 
verkoudheidsklachten (zoals een 
loopneus, neusverkoudheid, niezen en 
keelpijn), bij bekende chronische 
luchtwegklachten, of bij astma of 
hooikoorts (zonder koorts of 
benauwdheid). 

 

(vervolg) 

• Hoeven bij verkoudheidsklachten dus 
niet thuis te blijven. Behalve als zij een 
huisgenoot of contact zijn van iemand 
met corona. Dan blijven zij wel thuis. 

• Kunnen getest worden met 
verkoudheidsklachten, maar moeten 
dan wel thuisblijven tot ze de uitslag 

hebben. 
• Blijven thuis bij koorts, benauwdheid 

of veel hoesten. Laat uw kind 

altijd testen bij zwaardere klachten. 
• Blijven thuis en laten zich testen als 

een huisgenoot corona heeft. 
• Blijven thuis en laten zich testen als 

zij nauw contact hadden met iemand 
met corona of als zij op de basisschool 
of de kinderopvang contact hadden 
met iemand met corona 

• Zijn zij zelf minder dan 6 maanden 
geleden positief getest op corona? 
Dan hoeven zij niet thuis te blijven als 
een huisgenoot corona heeft of als zij 
nauw contact hebben gehad met 
iemand met corona 

Voor vragen kunt u altijd contact met de GGD 
opnemen. 

 

 

 

mailto:directie@wegwijzerenter.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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Schoenendozen  
 

Gevulde schoenendozen kunnen zondag in de 

kerken worden ingeleverd of vrijdag op school. 

 

Geld voor kruimeltaarten 
  

Wat loopt de jubileumactie goed! Er zijn al 

lijsten binnen. Uiterlijk vrijdag moeten de 

lijsten binnen zijn, zodat de taarten besteld 

kunnen worden. Het geld en de lijst graag 

samen in een plastic zakje. Woensdag 17 

november liggen alle bestelde taarten klaar in 

het speellokaal om mee te nemen. 

 

 

Studiedag 15 november 
 

Maandag 15 november zijn alle kinderen vrij in 

verband met een studiedag van het team. 

 

 

 Morgen Schoolontbijt 
 

Morgen is het zover! We gaan met elkaar in de 

klas ontbijten. Wilt u uw kind een bordje, 

bestek en beker meegeven.  
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 Samen lezen! 
 

Dat lezen belangrijk is wist u natuurlijk al. 

Maar waarom is lezen en leesplezier zo 

belangrijk? In de bijlage leest u waarom het 

voor een kind belangrijk is om te lezen. Er 

staan wel 20 redenen om toch vooral het lezen 

te bevorderen. 

 

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. 488 vers 1. Een mens te 

zijn op aarde. 

Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

kinderen jarig 

 

7 nov. Stan Veldhuis  gr.2 

8 nov. Stef Koster  gr.4 
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 Belangrijke data 
 

 

  

4 nov. Schoolontbijt 

5 nov. Laatste inleverdag bestellijsten 
appeltaarten 

7 nov. Inleveren dozen in de kerken 

15 nov. Studiedag. Leerlingen vrij 

17 nov. Ophalen bestelde appeltaarten 

25 nov. Gebedsgroep  

3 dec.  Sinterklaas 

23 dec. 19.00 u. kerstviering in de klas 

24 dec. Kleuters hele dag vrij. Gr. 3-8 
12.00 uur vrij. Vakantie t/m 9 
jan. 

  
 

 

  

 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. De opvang is op maandag, 

dinsdag, donderdag  en vrijdag van  7.30-18.00 

uur. 

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/
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 Nieuws uit de Kindertuin 
 

De  

De herfstvakantie is weer achter de rug en we 

zijn weer volop actief met alle groepen. Op de 

peuteropvang is het thema “ziek en gezond” 

aan de beurt en we merken dat de kinderen 

dit ook een leuk thema vinden. Ze luisteren 

met veel interesse naar het Bijbelverhaal over 

Bartimeus en ze mogen kijken en horen hoe 

het nu gaat als je naar de dokter moet. 

Bij de BSO wordt veel geknutseld rond het 

thema herfst. 

De sport-BSO is een goede aanvulling. De 

kinderen zijn erg enthousiast over meester 

Matthijs. Het eerste uur reserveren we voor 

de oudere kinderen, daarna zijn er 

sportactiviteiten voor de jongeren. 

Bij het KDV zijn we ook gestart met het thema 

herfst. We hebben een mooie herfstbak 

gemaakt. Hierin zitten bladeren, kastanjes, 

eikels  en zelfs spinnen. 

 


