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Contact
Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag,
woensdag en donderdag. Altijd per mail
bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.

Sinterklaas
Op vrijdag 3 december vieren we
Sinterklaas op school. Sinterklaas wordt ’s
morgens om 8.45 uur verwacht. We
wachten hem buiten met de kinderen op,
om het daarna binnen verder te vieren.

Geslaagde studiedag
Maandag was er een studiedag. Het thema
was “focus op leren”. De studie werd gegeven
door 2 experts op dit gebied. We leerden hoe
het brein van kinderen werkt. Hoe en op welke
manieren ze leren. De studiedag sluit ook
goed aan bij IPC. Maar natuurlijk wordt er niet
alleen bij IPC geleerd… Dit gebeurt de hele dag
door. Hoe nemen we kinderen mee in het
“leren” en geven we hen een stukje
bewustwording en eigenaarschap. Al met al
een inspirerende studiedag.
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Gr. 6 krijgt thuisonderwijs

Succes taartenactie

Het aantal besmettingen in groep 6 loopt snel
op. De wachttijden om te testen zijn op dit
moment al drie dagen!! Dit maakt dat het
scholenteam van de GGD (dit zijn artsen) nu
ook het aantal positieve aantal zelftesten
serieus meeneemt in de afwegingen.

De taarten zijn vanochtend door u opgehaald.
Wat fijn dat er zoveel verkocht zijn. Het geld
wordt gebruikt voor ons jubileumfeest in mei.

We vinden het fijn dat ouders hun kinderen
met corona-gerelateerde klachten thuis laten
en alvast een zelftest doen. Eigenlijk wordt
gesteld dat een zelftest bij klachten niet mag,
maar gezien de wachttijden bij de GGD
begrijpen we heel goed dat ouders hiervoor
kiezen. Daardoor weten we ook dat er
meerdere kinderen positief zijn.
Vanmorgen is besloten, samen met de GGD,
om groep 6 thuis te laten blijven. Dit om
verdere besmettingen te voorkomen. Dit is
geen fijn nieuws voor ouders… en voor
leerkrachten! Wel hopen we op deze manier
de uitbraak onder controle te houden. De
ouders van gr. 6 hebben een brief ontvangen
met richtlijnen en adviezen. We hopen de
kinderen zo snel mogelijk weer ‘live’ te zien.
Vanaf morgen ontvangen ze thuisonderwijs.
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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.

Belangrijke data

17 nov.
25 nov.
3 dec.
23 dec.
24 dec.

Deze week is dit opwekking 642 : Al mijn
zonden, al mijn zorgen.

Jarig
In de komende periode zijn onderstaande
kinderen jarig. Gefeliciteerd!
20 nov. Suus Waanders
21 nov. Lena Wemekamp

gr. 5
gr. 1

Met jouw talent op weg!

Ophalen bestelde appeltaarten
Gebedsgroep
Sinterklaas
19.00 u. kerstviering in de klas
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

Met jouw talent op weg!

