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Contact 
Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag, 

woensdag en donderdag. Altijd per mail 

bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.  

 

Strengere regels voor scholen 

 

Gisteravond werd bekend dat er per direct 

strengere coronamaatregelen op 

basisscholen ingaan. Ondanks alle 

beperkingen, moeten we ervoor zorgen 

dat de kinderen zo normaal mogelijk naar 

school kunnen. 

Concrete regels die belangrijk zijn om te 

weten: 

*ouders mogen niet in school, tenzij het 

niet anders kan. Ouders komen alleen op 

afspraak in school. 

* bij het brengen blijven ouders buiten het 

hek. Gelukkig kunnen kinderen al heel 

zelfstandig het plein op. De juffen zijn op 

het plein om de kinderen op te vangen. 

* traktaties kunnen ’s morgens aan de 

kinderen worden  meegegeven. 

 

(vervolg) 
 

*alle volwassenen houden 1,5 m. afstand. Wilt 

u bij het hek zich hier ook aan houden? 

*kinderen hoeven geen afstand te houden 

*zowel onderwijspersoneel als leerlingen 

blijven thuis bij klachten, tot een negatieve 

uitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn 

kinderen die onder het snottebellenbeleid 

vallen. Dat houdt in dat kinderen met 

neusverkoudheid naar school mogen. Hebben 

zij ook klachten als hoesten, benauwdheid en / 

of koorts, dan blijven zij thuis. 

* als een huisgenoot , gezinslid of ander nauw 

contact is besmet met coronavirus, gaan alle 

huisgenoten in quarantaine. 

* externen die toch in school moeten zijn, 

dragen een mondkapje. 
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Thuisonderwijs 
 

Er zijn momenteel nog kinderen thuis, omdat 

het kind of een gezinslid corona heeft. 

Deze kinderen krijgen thuisonderwijs vanaf de 

tweede dag dat ze thuis zijn. 

Gelukkig zijn er ook steeds meer kinderen die 

op school terugkeren.  Hier zijn we blij mee. 

Zieke kinderen en of ouders wensen we 

beterschap.  

 

 

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. 

Hierna  gaat Sint naar het speellokaal. De 

groepen 1 t/m 4 zullen per groep apart 

daar de Sint ontmoeten. We hopen op een 

fijne morgen. 

 

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 gezang 118: Op U mijn 

Heiland blijf ik hopen. 

Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

kinderen jarig. Gefeliciteerd! 

 

26 nov. Els ten Hove  gr. 7 

29 nov. Kyano Poeste  gr.7 

30 nov. Suze Pek  gr.2 
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 Belangrijke data 
 

 

  

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  
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