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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.  

 

Opbrengst Dankdag 

 

Vorige week woensdag hebben we 

dankdag gevierd. De kinderen konden ook 

geld meenemen voor vluchtelingen die 

kou lijden in de vluchtelingenkampen. De 

opbrengst was €200,00. Bedankt hiervoor. 

 

 

Studiedag 15 november 
 

Maandag 15 november zijn alle kinderen vrij in 

verband met een studiedag van het team. 

 

 

 

Kinderen in quarantaine 
 

De laatste dagen is het aantal kinderen dat 

thuis moet blijven gestegen. Dit omdat een 

ouder positief is of in sommige gevallen ook 

het kind zelf. Erg vervelend en ingrijpend voor 

de gezinnen.  

Op school blijven de hygiënemaatregelen van 

kracht en ventileren we zoveel mogelijk. 

Wij vragen u als ouders buiten de onderlinge 

afstand van 1,5 meter aan te houden. 

Kinderen van 4-12 jaar: 

• 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. 

 

 

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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Ophalen kruimeltaarten 
  

Volgende week woensdag staan de 

appelkruimeltaarten klaar in het speellokaal. U 

kunt dan de bestelde taarten meenemen. 

 

Slachtvisite  

 
Vanmorgen is gr. 7/8 naar de ‘slachtvisite’ 

geweest. Ze maakten kennis met een stukje 

Enterse geschiedenis. 

(vervolg) 

Reacties van de leerlingen van gr. 8: 

Merle: Het was lekker en interessant want dan 

wist je hoe het vroeger ging en nu. En het 

verschil daartussen.   

Maud: Ze lieten zien waarvan het vlees werd 

gemaakt, zo weet je wat je eet en waar het 

vandaan komt.  

Senna: Je zag hoe de binnenkant eruit zag. 

Elise: Het was cool om de tanden te kunnen 

zien van het varken.  

Ezra: Je hebt geleerd hoe het vlees vroeger 

was en nu. Nu is het beter omdat de varkens 

meer gemengd worden met elkaar. Ze mengen 

bijvoorbeeld. Belgische varkens met 

Nederlandse varkens. Ik vond het wel eng om 

te zien. 
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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 ELB 299 : Welk een vriend is 

onze Jezus.  

Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

kinderen jarig. Gefeliciteerd! 

 

12 nov.   Lotte Pluimers  gr.3 

13 nov.  Levi Zwiers gr.2 

14 nov.   Elise Hillen gr.8 

 

 

 
 

 

 Belangrijke data 
 

 

  

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. 
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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. 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/

