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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.  

 

Advent  
 

Deze week is Advent begonnen. We 

verwachten de komst van onze Heer. We 

mogen met de kinderen zingen en praten 

over het Licht dat schijnt. Juist in deze 

duistere tijden is dit altijd een houvast. 

 

Licht in de nacht: een ster schijnt door de 

wolken. 

Dit is de nacht dat Zijn leven begon. 

Sluier van angst en pijn lag op de volken, 

totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen 

stralend breekt die held're morgen aan. 

 

 

Quarantaine gr. 7/8 
 

In overleg met de GGD is gisteren besloten om 

gr. 7/8 thuis te laten werken. Dit in verband 

met het  aantal besmettingen in de groep. De 

ouders hebben een brief van de GGD 

ontvangen met daarin meer informatie. We 

hopen dat de klachten mee vallen van de 

betreffende kinderen. 

 

 

Maatregelen van de overheid 

 

Om de scholen open te houden zijn er deze 

week nieuwe maatregelen van kracht. 

• Leerlingen en medewerkers met 

klachten blijven thuis en laten zich 

testen door de GGD. Ook bij milde 

verkoudheidsklachten, zoals een 

snotneus. Een zelftest voldoet niet. Bij 

een negatieve testuitslag kan uw kind 

weer naar school. Bij een positieve 

uitslag volgt  u de quarantainerichtlijn 

van de GGD.   

( Leerlingen die in de laatste 8 weken 

corona hebben gehad, kunnen altijd 

naar school, ook al hebben ze 

verkoudheidsklachten). 
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(vervolg) 
 

• Waar mogelijk komen leerlingen zo 

veel mogelijk zelf naar school. 

• Medewerkers houden waar het kan 

1,5 m afstand van elkaar. Leerlingen 

hoeven geen 1,5 m afstand van elkaar 

te houden. 

• De leerlingen van gr 6, 7 en 8 krijgen 

het dringende advies een mondkapje 

te dragen als zij zich door de gangen 

bewegen. In de klas mag het 

mondkapje af. Leerkrachten dragen 

een mondkapje in de gangen. 

• Alle medewerkers én leerlingen van gr. 

6, 7 en 8 krijgen het advies om zichzelf 

2 keer per week te laten testen met 

een zelftest. Zelftesten worden door 

de overheid beschikbaar gesteld. De 

overheid geeft de scholen daarover 

nog nadere informatie. 

 

 

Gezinsuitbreiding juf Dianne 

 

Dankbaar en blij ontvingen juf Dianne en haar 

man Jeffrey j.l. donderdag een dochtertje. Ze 

heet Anna. Anna is het zusje van Mariël, Bram 

en Lise. Alles gaat goed met moeder en kind. 

Ook vanaf hier een felicitatie aan dit gezin. 

Het adres: Fam. Bredenhoff, Asterstraat 30,  

7646 CL Wierden. 

 

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.  

(We vragen ouders om na het brengen van de 

kinderen niet te blijven kijken bij de intocht) 

 

 

Brigadieren  
 

Wie helpt ons met brigadieren? Heeft u 

een kwartiertje over? Of opa of oma? We 

hebben iemand nodig op maandagmorgen 

om 12.00 uur en vanaf januari iemand op 

vrijdagmorgen om 12.00 uur. U kunt u 

aanmelden bij onze verkeersouders 

Marieke Achterkamp of Judith ten 

Wolthuis. 
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Vacature (G)MR 
 

Wegens persoonlijke omstandigheden is 

ons MR- en GMR-lid Ester Wessels gestopt. 

We zijn Ester heel dankbaar voor haar 

inzet van de afgelopen jaren.  

We hebben nu een vacature binnen de 

oudergeleding van de MR en GMR.  

Wat houdt deze vacature in?  

Iedere school heeft een 

medezeggenschapsraad. De MR praat mee 

over allerlei onderwerpen die met onze 

school en het onderwijs te maken hebben. 

Samen denken we na over het beleid 

binnen onze school. De MR is daarmee dus 

iets anders dan de ouderraad die het team 

ondersteunt bij het organiseren van 

allerlei activiteiten op school. De leden van 

de MR worden voor een periode van drie 

jaar gekozen uit de ouders en het team.  

De GMR is de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad van onze 

vereniging Verion. De GMR buigt zich over 

bovenschoolse beslissingen en beleid. De 

MR vergadert ongeveer vier keer per jaar 

op de Wegwijzer, de GMR ongeveer vier 

keer per jaar in Wierden. We zijn op zoek 

naar een ouder die zich voor 

deze beide functies in wil zetten.  

 

 

(Vervolg) 
 

Heeft u belangstelling voor deze 

vacatures? Stuur dan voor maandag 10 

januari een mail met uw motivatie naar: 

r.staman@wegwijzerenter.nl 

Bij meerdere belangstellenden zullen we 

een verkiezing houden.  

Vr. gr., 

Namens de M.R., 

Ruth Staman, secretaris. 
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Kerstviering in de klas 
 

Het duurt nog even, maar donderdag 23 

december willen we met onze kinderen 

Kerst vieren. We hadden dit graag ’s 

avonds willen doen, maar hebben er nu, 

gezien de ‘avondmaatregelen’ van de 

overheid, voor gekozen om dit op 

donderdag, overdag,  te doen. 

 

 

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 125: 1. O, kom, o kom 

Immanuel . 

Jarig 
 

In de komende periode is er één jarige. 

Gefeliciteerd! 

 

9 dec. Else Scholten  gr.3 
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 Belangrijke data 
 

 

  

3 dec.  Sinterklaas 

23 dec. 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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 Nieuws uit de Kindertuin 
 

Wat zijn we aan het genieten bij de Kindertuin. 

De meest gezellige en spannende tijd van het 

jaar is weer aangebroken… Sinterklaas is in het 

land! 

De hele dag klinken er vanuit de groepen 

sinterklaasliedjes, zie je verklede pietjes lopen 

en ruikt het heerlijk op de gang naar 

pepernoten. 

 

We zijn op alle groepen druk bezig met het 

thema sinterklaas. Er worden pietenmutsen 

geknutseld en kinderen vertellen vol 

enthousiasme over het moois wat ze in hun 

schoen hebben gekregen. Bij de BSO wordt er 

een pepernotenfabriek geknutseld, bakken we 

pepernoten en sjoelen we er zelfs mee! Zal de 

Sint dit jaar ook nog langskomen bij de 

Kindertuin? We wachten vol spanning af.  

 

  

 (vervolg)  
 

Het moment dat Sinterklaas weer naar Spanje 

vertrekt zullen we starten met het thema 

Kerst. Zo zullen we samen met de kinderen de 

kerstboom op de groep optuigen, 

kerstliederen zingen, kerstfeest vieren op de 

groep, en staan er weer veel leuke en mooie 

activiteiten op de planning. 

 

Met het einde van het jaar in zicht, zal dit dan 

ook het laatste stukje nieuws vanuit de 

Kindertuin van het jaar 2021 zijn.  

We hopen volgend jaar weer in goede 

gezondheid veel mooie momenten met u te 

kunnen delen vanuit onze opvang.

 

 


