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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.  

 

Onze kernwoorden 
 

Respect, moraliteit, samenwerking, 

zelfredzaamheid, veerkracht, 

communicatie, aanpassingsvermogen en 

bedachtzaamheid zijn de kernwoorden die 

passen bij IPC. Naast de thema’s waar we 

een hele periode aan werken, werken we 

ook aan een van de kernwoorden. We 

bespreken met de kinderen wat je ziet en 

hoort bij dit woord. Bij samenwerking hoor 

je bijvoorbeeld dat er overlegd wordt, dat 

je elkaar laat uitpraten en nadenkt over 

elkaars ideeën. Je ziet een goede 

rolverdeling en dat iedereen gericht aan 

het werk is. Ook zie je blije gezichten, want 

iedereen werkt op een fijne manier.  

Een brief uit Ethiopië 
 

We kregen nog een (verlate) kerstwens 

vanuit Ethiopië. Dararetu Abedu heeft een 

lief berichtje geschreven waar ze heel erg 

haar best voor heeft gedaan. Wat fijn dat 

er op maandagmorgen zo trouw geld 

ingezameld wordt voor onze vier 

adoptiekinderen. Op deze manier kunnen 

we deze vier kinderen ook financieel 

blijven ondersteunen. Hartelijk dank! 
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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/aanmeldformuli

erwegwijzer.pdf  

 

 

Corona  
 

Gelukkig zijn er op het moment nauwelijks 

kinderen in quarantaine i.v.m. corona of 

een besmetting thuis. We hopen dat dit zo 

blijft. Wel zijn de protocollen deze week 

door de overheid aangepast. Deze nieuwe 

protocollen hebben we als bijlage 

toegevoegd in dit bericht.  

 

 

Opgave 10-minuten gesprekken 
 

Vanaf aanstaande maandag kunt u zich 

opgeven voor de 10-minuten gesprekken. 

Deze gesprekken zullen verspreid plaatsvinden 

op 9, 10, 15 en 16 februari. Van 15.00-19.00 

kunnen de gezinnen met meerdere kinderen 

zich inschrijven zodat zij de mogelijkheid 

hebben aansluitend op gesprek te komen. Wilt 

u wel 10 minuten tussen de gesprekken laten? 

Vanaf 19.00 uur kan iedereen zich inschrijven. 

Wij hopen op goede gesprekken met elkaar. 
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Berichtje uit groep 1 
 

Wij zijn echt super blij met ons nieuwe 

meubilair! We hebben handige 

opbergvakken onder onze banken. We 

hebben zelfs een krijt-en schilderbord, dus 

we kunnen hier elke dag gebruik van 

maken! 

Zoals u wel kunt zien wij zijn hier 

hartstikke blij mee! 
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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.  

 

Psalm 134: 1 ‘Gij dienaars aan de Heer gewijd.’ 

 

 

Jarig 
 

In de komende periode is er maar één kind 

jarig!  

 

 

21 jan.   Jef ter Steege  gr. 2 
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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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