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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.  

 

Welkom 

 

Deze week zijn 2 nieuwe gezinnen gestart. 

Uit den Haag komen Jinthe, Arne en Fine 

Roza. Ze zitten in de groepen 6, 5 en 3. Uit 

Nieuwe Niedorp komen Nicole en Jessica 

Fanczak.  Zij zitten in groep 5 en 1. We 

hopen dat ze gauw gewend zijn en wensen 

hen een fijne tijd toe bij ons op school. 

In gr. 1/instroom zijn deze week drie 

kinderen ingestroomd. Dit zijn Staceij 

Vleminx, Lauren Wessels en Hielke 

Slagman. Ook hen wensen we een fijne tijd 

toe. 

 

 

 

Geen open dag 
 

Door de coronarichtlijnen is er geen fysieke 

open dag nodig. Wel mogen we rondleidingen 

geven aan nieuwe ouders. Dit doen we graag! 

Kent u nieuwe ouders die een school zoeken 

voor hun kind? Attendeer ze op onze school. 

Ze kunnen bellen of mailen voor een afspraak. 

Wij leiden ze dan rond en ze  kunnen hun 

vragen stellen. Ouders kunnen bellen naar 

0547 381685 of mailen naar 

directie@wegwijzerenter.nl  

 

Opgave broertjes en zusjes 

 
Dit is weer de tijd dat broertjes en zusjes 

kunnen worden opgegeven. Heeft u een kind 

dat 4 jaar wordt tussen 1 okt. 2022 en 31 sept. 

2023 dan zien we graag het aanmeldformulier 

binnen komen. Dit formulier kunt u 

downloaden via de site. Ook staat het 

hieronder: 

https://wegwijzerenter.nl/wp-

content/uploads/2021/01/aanmeldformulierw

egwijzer.pdf  
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Nieuw lid in onze M.R./G.M.R. 
 

Als MR en GMR zijn we blij om te kunnen 

melden dat de vacature in de oudergeleding 

opgevuld gaat worden door Janneke ter 

Harmsel-Langenhof. Zij is de moeder van 

Florian uit groep 1. We wensen Janneke een 

fijne tijd toe in onze MR en GMR.  

 

 

 

Luizencontrole 
 

Op dit moment zijn fysieke luizencontroles niet 

mogelijk. We vragen ouders om hun kinderen 

thuis te controleren op hoofdluis. Deze week 

kregen we ook al meerdere meldingen dat er 

in een aantal gezinnen luizen waren 

aangetroffen. Deze ouders zijn direct 

begonnen met behandelen. De kinderen uit 

betroffen groepen krijgen vandaag ook een 

brief mee over de hoofdluisbestrijding. 

 

 

Geen lege inktcartridges meer 
 

De opbrengsten voor het verzamelen van lege 

inktcartridges zijn erg laag en de kosten van 

het verzamelen zijn hoog. Dit heeft ons doen 

besluiten om met het inzamelen hiervan te 

stoppen.  
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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 is dit Opw. 733: De zon komt op…. 

Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

kinderen jarig 

 

12 jan.   Luuk Voortman  gr.5 

13 jan.  Nyka Wolterink  gr.3 

16 jan.  Luuk Koster  gr.6 

17 jan.  Jentse Visser  gr.5 

19 jan.  Elena ter Harmsel gr.2 

20 jan.  Mirthe Maassen van 

  den Brink  gr.6 
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 Belangrijke data 
 

 

  

24 jan. Inschrijven voor 10 min. 
gesprekken 

31 jan. Studiemiddag, leerlingen 12.00 
uur vrij 

9,10  feb. 10 minutengesprekken 

18 feb. Vrije middag voor de 
voorjaarsvakantie 

21-25 feb. voorjaarsvakantie 

  
 

 

  

 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.  

Hieronder vindt u de contactgegevens. 

Locatie-aanspreekpunt : Joanne Hullen 

Telefoonnummer locatie: 0547 214027 

Directie: Gerjanne Schaap, 06 28562140 of 

g.schaap@dekindertuin.nl  

Informatie: www.dekindertuin.nl  
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 Vanuit de Kindertuin 
 

Wat hebben we afgelopen maand genoten bij 

de Kindertuin! We mochten in de groepen 

werken rondom het thema ‘Kerst’. De 

kerstboom is opgetogen, we hebben de  

groepen gezellig gemaakt met lichtjes, er zijn 

mooie knutselwerkjes rondom kerst gemaakt, 

maar het allerbelangrijkste… We werkten met 

elkaar toe naar de geboorte van het 

koningskind ‘Jezus’.  

 

De kinderen van de peuteropvang hebben 

allemaal ontzettend goed geoefend met de 

opzegversjes en liedjes voor de kerstviering. In 

de laatste week voor de kerstvakantie hebben 

wij de kerstviering op de KDV en PO groep 

gevierd. We hoorden het kerstverhaal, de 

ruimte was mooi verlicht en de kinderen zagen 

er allemaal mooi uit. Wat was het een mooi 

kerstfeest. De kinderen hebben genoten!  

 

  

 Vervolg 
 

Bij de BSO hebben de kinderen; geknutseld 

rondom kerst, kerstkaartjes gemaakt, 

kerstboomhangers van klei, kerstbingo 

gespeeld, voor de opa’s en oma’s van het 

Reggedal geknutseld, kerstkoekjes gegeten. 

Maar ook heerlijk gespeeld in de gymzaal en 

buiten. Het was een gezellige tijd met elkaar. 

Ook in het nieuwe jaar hopen we weer mooie 

momenten te mogen delen vanuit onze 

opvang. We starten dit jaar weer met nieuwe 

thema’s. In januari gaan we bij de 

peuteropvang starten met het thema: ‘de ark 

van Noach’. Bij het KDV: ‘Nijntjes voertuigen’, 

bijbelverhaal Mozes.  

We wensen jullie allemaal een gezond en 

gelukkig 2022!  

 


