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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.  

 

   Coronamaatregelen 
 

U heeft afgelopen dinsdag vast gehoord dat 

wij helaas onze deuren gesloten moeten 

houden volgende week. Aanstaande vrijdag 17 

december is de laatste schooldag en begint 

voor de kinderen de Kerstvakantie. Vanmiddag 

is er een brief naar u verstuurd met daarin alle 

informatie over dit besluit.  

 

   

Nieuw meubilair groep 1 en 2 

Onze kleuters krijgen volgende week nieuw 

meubilair. De juffen zullen de klassen opnieuw 

inrichten zodat de kleuters in het nieuwe jaar 

kunnen starten in een geweldig mooi, nieuw 

ingericht lokaal.  

 

 

        Kerstfeest 
 

Vanwege de vervroegde vakantie willen wij 

graag onze kerstviering eerder vieren. Elke klas 

zal aanstaande vrijdagochtend de kerstviering 

houden in de klas. Zo hopen wij toch met een 

mooie feestviering de vakantie in te gaan.  

          

 

Midden in de donk’re nacht 

schijnt een lichtje en ik wacht. 

Tot de dag weer komen zal 

en het licht wordt overal. 
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Maandag na de vakantie 

U bent van ons gewend dat wij de maandag na 

de kerstvakantie gezellig met elkaar starten 

met een Nieuwjaars rolletje en 

chocolademelk. Door alle maatregelen hebben 

we dit helaas af moeten blazen. Ook zal er 

deze maandag geen luizencontrole zijn. Wilt u 

zelf uw kind controleren en hier alert op zijn? 

Alvast bedankt! 

 

 

Kerstwerkjes van groep 3 

De afgelopen maanden hebben de kinderen 

van groep 3 zo ontzettend veel geleerd. Zij 

hebben voor ons geschreven/getekend hoe zij 

denken over kerst. Hieronder ziet u het 

geweldige resultaat.  
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Jarig 
 

In de komende periode zijn er 4 jarigen. 

Gefeliciteerd! 

 

18 dec.  Jayden Schellevis  gr. 5 

19 dec.  Aron Spoon  gr. 3 

20 dec.  Lennon ter Harmsel gr. 3 

21 dec.  Isa ter Harmsel  gr. 3 

21 dec.  Lise Scholten  gr. 2 

22 dec.  Julia Geuze  gr. 4 

23 dec.  Sarah Maassen vd Brink gr. 6 

24 dec.  Lotte Happe  gr. 4 

25 dec.  Tiem ten Brinke  gr. 7 

30 dec.  Sam Smit  gr. 1 

31 dec.  Lenn Kroese  gr. 2 

2 jan.  Anne Jane Beldman gr. 4 

2 jan.  Elin Beldman  gr. 6 

5 jan.  Noortje Geuze  gr. 6 

6 jan.  Ezra ter Harmsel gr. 8 

7 jan.  Benthe Schulenburg gr. 3 

8 jan.  Vlinder Wessels  gr. 8 

 

                         

          
 

 Vakantie! 
 

Het team van de Wegwijzer wil u tot slot een 

ontzettend fijne vakantie wensen. Het is wat 

vroeger dan verwacht, maar we hopen dat u 

alleen gezegend kerstfeest heeft en we 

wensen u een goed en gezond 2022.  

                      

 

 Belangrijke data 
 

 

  

17 dec. Kerstviering overdag in de klas 

17 dec. Start kerstvakantie 

10 jan. School begint weer 
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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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