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VERSOEPELINGENKernwaarden vanuit onze 
visie

De kinderen kunnen van 
betekenis zijn voor de wereld 

van vandaag en morgen als ze:

effectief kunnen 
communiceren met 

anderen
 
 

Ouders en verzorgers mogen weer in school.
1,5 m. afstand en mondkapjes zijn niet meer nodig.
Is iemand besmet met het coronavirus? De quarantaine 
is 5 dagen in plaats van 7, mits je 24 uur geen klachten 
hebt. (gaat direct in)
Het dringende advies voor leerlingen van gr. 6,7 en 8 en 
onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest 
te doen blijft. Zelftesten worden dan ook nog steeds 
verstrekt.

Gisteren heeft de overheid een aantal versoepelingen 
afgekondigd die ook onze school aangaan.
We hebben besloten deze versoepelingen na de 
voorjaarsvakantie in te laten gaan.



 

Een berichtje uit groep 4

Deze week sloot groep 4 het IPC thema 'tijddetectives' af 
met een escaperoom!
Als echte archeologen/onderzoekers moesten ze puzzels 
oplossen die te maken hadden met de verschillende lessen 
van het thema.
Natuurlijk lukte dit en zijn de kinderen erin geslaagd om de 
schat te vinden!

Vrije middag voor de 
voorjaarsvakantie

Aanstaande vrijdag zijn alle kinderen 's middags vrij. Om 
12 uur begint voor hen de voorjaarsvakantie. Een 
weekje waarin iedereen hopelijk kan genieten, bijkomen 
en leuke dingen doen. Bovenal hopen we dat iedereen 
na de vakantie weer gezond op school komt en dat we 
weer volle klassen mogen hebben! 



 

Luizencontrole
Na de vakantie zal er weer een 
luizencontrole plaatsvinden op school. Wilt u 
ervoor zorgen dat de kinderen makkelijk te 
controleren zijn? Dus liever geen vlechten, 
gel, etc. 

10-minutengesprekken
De afgelopen weken hebben we de 10- 
minutengesprekken weer met jullie mogen 
voeren. Wat was het ontzettend fijn om weer 
zoveel ouders in school te mogen ontvangen.  
Morgen krijgen de kinderen allemaal hun 
rapport mee. Hopelijk kan ieder kind dit vol trots 
laten zien thuis! 

Lied van de week

Deze week zingen we: ps 65:1 'De stilte
zingt U toe, o Here.'

Biddag

Op woensdag 9 maart is het weer biddag. De 
kinderen zijn die dag om 12.15 uur vrij. Na de 
vakantie zult u van ons meer informatie krijgen 
over het thema van de dienst en de actie voor 
Roemenië. Portolio

We zijn de afgelopen tijd als team druk bezig 
geweest met een portfolio. Dit is een map waarin 
de kinderen hun vaardigheden van IPC bijhouden 
per unit. Het is de bedoeling dat deze map na 
elke unit meegaat naar huis, dan kunnen de 
kinderen thuis laten zien en vertellen wat ze 
hebben geleerd de afgelopen weken. Ze houden 
als het ware hun eigen 'groei' bij in deze map. In 
de map zitten soms ook foto's en werkjes waar de 
kinderen zelf heel trots op zijn. Heel leuk om dit 
eens samen te bekijken. De map moet wel weer 
meegegeven worden naar school, dan kan de 
volgende unit er weer bij in worden gedaan. De 
eerste mappen worden deze week al meegegeven 
naar huis. Veel kijk- en leesplezier! 



Jarig:
18 FEB.  NATHAN CLEVERING GR. 3
20 FEB.  JELLE POTS GR. 1
25 FEB.  DAVID MOLENKAMP GR. 7/8
26 FEB.  KENDRA GETKATE GR. 2

Belangrijke data:
 

18 feb Vrije middag voor de 
voorjaarsvakantie.

21-25 feb Voorjaarsvakantie.

28 feb Weer naar school.

9 maart Biddag,
leerlingen om 12.15 uur vrij.

11 maart NL doet!

Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag, 
woensdag en donderdag. Altijd per mail bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.

contact


