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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.  

Quarantaineregels versoepeld 

 

Gisteravond zijn er nieuwe regels bekend 

gemaakt. Kinderen met klachten blijven thuis 

en gaan testen. Bij een positieve test volgt er 

quarantaine. Het is niet meer zo dat als in een 

klas drie kinderen positief zijn, de klas in 

quarantaine gaat. 

Is er thuis iemand positief, dan mogen 

kinderen zonder klachten  naar school. Wel 

vragen we u om heel alert te zijn en wel 

zelftesten uit te voeren. Dit om te voorkomen 

dat besmette kinderen op school komen. 

Meester Frank heeft wel corona. Hij is deze 

week thuis. Als het goed is start hij volgende 

week weer. 

Juf Kelly is ook ziek. Zij moet het even wat 

‘rustiger’ aandoen. We wensen haar en 

meester Frank beterschap toe.  

De ouders van betreffende groepen hebben 

informatie ontvangen over de vervangingen. 

Dit lukt nog steeds, al is het heel lastig in deze 

tijd. 

 

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  

                   

 

 

Vraag vanuit de jubileumcommissie 
 

Aan het eind van de jubileumweek komt er 

een reünie. We zijn nu bezig met de 

vergunningaanvraag. Een onderdeel hiervan is 

een verklaring omtrent sociale hygiëne. Dit is 

nodig om ’s avonds alcohol te mogen 

schenken. Is er iemand van de ouders in bezit 

van zo’n certificaat? We vernemen dit graag. U 

kunt dan contact opnemen met school. 
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Van onze verkeersouders 

 

We zijn nog steeds dringend op zoek naar 

nieuwe brigadiers. Op meerdere momenten in 

de week. Meer info kunt u krijgen bij onze 

verkeersouders Marieke Achterkamp en Judith 

ten Wolthuis. 

Verder zien we dat er geparkeerd wordt op de 

drempel bij de pleiningang van de kleuters. Dit 

is niet wenselijk voor de verkeersveiligheid. 

Wanneer u uw kind per auto brengt kunt u de 

auto kort parkeren aan de Rijssenseweg of bij 

de ‘brengzone’. 

 

 

 

 

 

 

10 minutengesprekken 

 

Vanaf afgelopen maandag kunt u zich 

inschrijven voor de 10 minutengesprekken. 

We vinden het heel fijn om u weer op school 

te mogen verwelkomen! We doen het op een 

zo veilig mogelijke manier. We verspreiden de 

gesprekken over 2 weken, in plaats van 1 

week. We vragen van u: 

• De ingang te gebruiken, die dichtst bij 

het lokaal is. 

• Afstand te houden in de gang en in het 

lokaal. 

• In de gang een mondkapje te 

gebruiken. 

• Niet te komen, bij klachten. U kunt 

dan aangeven een digitale afspraak te 

wensen. 

Maandagmiddag 31 jan. vrij 
 

Zoals u op de jaarkalender hebt kunnen lezen, 

is er a.s. maandagmiddag een 

studiemiddag/werkmiddag voor de 

leerkrachten. De kinderen zijn deze middag 

vrij.  
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Letterfeest groep 3 
 

🎉Vandaag was er feest in groep 3! 🎉 

De kinderen hebben de afgelopen maanden 

enorm hard gewerkt en kennen nu alle letters. 

Dat hebben we vandaag eens even goed 

gevierd in groep 3!  

Met échte champagne, confetti, snoep- en 

koekjes, spelletjes, dansen en een 

letterspeurtocht met de papa’s/mama’s, opa’s 

en oma’s op het schoolplein.  

Wat zijn we trots op jullie! ⭐️ 

 

 

Lied voor school en kerk 
 

Het lied dat wij deze week zingen is:  

Gez. 473: 1 ’Neem mijn leven laar het Heer.’ 

 

 

Jarig 
 

In de komende periode zijn onderstaande 

kinderen jarig 

 

28 jan.  Lunis ter Harmsel  gr. 2 

2 feb.  Marit Heuvelman gr. 1 
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 Belangrijke data 
 

 

  

31 jan. Studiemiddag, leerlingen 12.00 
uur vrij 

9 en 10 
feb 

10 minutengesprekken groep 
2, 4 en 6 

15 en 16  
feb. 

10 minutengesprekken groep 
1, 3, 5, 7/8 

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,  tel. 0548 200010 

g.schaap@dekindertuin.nl  

Informatie: www.dekindertuin.nl  
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