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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 

 

Afgelopen zondag mochten wij het tweede 

kaarsje aansteken voor advent. In de 

komende weken bereiden we ons voor op 

het Kerstfeest. In deze donkere dagen zijn 

we blij met dit feest van Licht! 

 

           

 

 

 

        Overstap HCS 
 

Aanstaande maandag en dinsdag 13 en 14 

december maken wij de overstap naar een 

ander digitaal systeem. Wij zijn deze 2 dagen 

waarschijnlijk niet/moeilijk bereikbaar per 

telefoon. Wilt u Parro gebruiken bij 

bijzonderheden? 

 

 

Quarantaine gr. 6 
 

Groep 6 zit deze week helaas voor de tweede 

keer in quarantaine. De kinderen die al corona 

hebben gehad zijn gewoon op school. We 

hopen alle kinderen snel weer op school terug 

te zien. 
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 Grote tent gezocht 
 

Voor het 100-jarig bestaan van onze school (in 

mei 2022) zijn wij op zoek naar een grote tent 

voor op ons voetbalveld. Bent u of kent u 

iemand die dit in bezit heeft en zouden we 

deze mogen gebruiken, zou u dan contact met 

ons op willen nemen? Dit kan via juf Wilma 

Paalman (w.paalman@wegwijzerenter.nl)  

 

 

Donatie juf Dagmar en Wouter 

 

Elke maandag wordt er door een heleboel 

kinderen geld meegenomen voor onze vier 

sponsorkinderen van Woord en Daad. Daar 

zijn we heel erg blij mee. Vorig schooljaar 

hadden we een 'overschotje', dit geld 

hebben we overgemaakt aan juf Dagmar 

(de meesten van jullie kennen haar vast nog 

wel). Zij gaat binnenkort samen met haar 

man Wouter vrijwilligerswerk doen in 

Oeganda. Hiernaast lezen jullie een 

berichtje van juf Dagmar en Wouter.  

 

 

                                 
Hoi allemaal, 

 

29 december vliegen Wouter en ik voor 2 

maanden naar Oeganda om daar te 

werken als vrijwilliger. We gaan naar een 

‘community project’ op het platteland in 

de buurt van Masaka. Daar gaan we 

werken op school (met o.a. een special 

need klas), organiseren (sport)activiteiten 

en we helpen de lokale gemeenschap 

(bijvoorbeeld: geven van 

trainingen/voorlichtingen hiv/aids, helpen 

met realiseren van watertanks, etc.) met 

als doel zelfredzaamheid te stimuleren. 

We hebben een prachtig bedrag 

ontvangen van jullie, waarvoor echt heel 

veel dank! Ze zullen er ontzettend blij mee 

zijn daar! Het geld nemen we mee, om 

lokaal met de projectleider spullen te 

kopen zoals schoolmateriaal 

(bijvoorbeeld Engelse boeken). 

 

Wil je meer informatie over het project? 

Check dan onderstaande link: 

 

https://steunactie.nl/actie/wouter-en-

dagmar-in-oeganda-1/-5717 

 

Lieve groetjes, juf Dagmar en Wouter  
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Sinterklaas op de Wegwijzer 
 

Afgelopen vrijdag mochten wij Sinterklaas 

verwelkomen bij ons op school. Wat een feest 

was het die dag! Hieronder ziet u een aantal 

verhalen/tekeningen van kinderen uit groep 5. 
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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 zingen we Gez. 133: 1  

‘Ik ben een Engel van de Heer.’ 

Jarig 
 

In de komende periode zijn er 4 jarigen. 

Gefeliciteerd! 

 

10 dec. Gijs Beverdam  gr.6 

15 dec. Kees Schreijer  gr. 2 

15 dec. Tamar ter Steege gr. 7 

16 dec. Senna Wessels                gr. 8 

  gr. 8 

 Belangrijke data 
 

 

  

23 dec. Kerstviering overdag in de klas 

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

10 jan. Start na de kerstvakantie 
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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  
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