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GESPREKKEN.
Deze week voeren we de 
10- minutengesprekken weer met elkaar.
Fijn dat we jullie weer mogen 
verwelkomen op school. Wilt u er aan 
denken dat u alleen komt zonder 
klachten, een mondkapje op doet in de 
gangen en binnenkomt via de ingang 
die het dichtste bij het lokaal van uw 
kind is? Mocht u toch in quarantaine 
zitten, meld dit dan bij de 
desbetreffende leerkracht. Er wordt dan 
gezocht naar een oplossing. Deze week 
zijn groep 2, 4 en 6 aan de beurt. 
Volgende week zijn de gesprekken met 
de groepen 1, 3, 5, 7/8.  

Kernwaarden vanuit onze 
visie

De kinderen kunnen van 
betekenis zijn voor de wereld 

van vandaag en morgen als ze:

           samen kunnen werken,           
     leren en spelen

 



 

Een berichtje uit groep 2.

Ons IPC thema in groep 2 is deze weken: “Wat 
trek jij aan?”
De kinderen maken kennis met kleding: soorten 
kleding, de functie van kleding en waar wordt het 
van gemaakt.
Ze ontdekken verschillen en overeenkomsten 
tussen kleren in Nederland en daarbuiten.

In de klas hebben we een echte kledingwinkel 
met alles erop en eraan. We konden kleding 
wassen, drogen en strijken.
Deze week ligt de focus op: “Welk beroep heb ik 
vandaag?” Er zijn onderzoekers bezig in de 
ontdekplaats en er is een kapsalon. We maken 
een beroepenkrant in de informatieplaats. 
Bouwvakkers werken in de bouwplaats. Op de 
foto’s ziet u de verschillende speelwerkplaatsen.
Wat ontdekken en leren we zo een boel.
.



 

Sova training
De SoVa-training is bedoeld voor kinderen van de 
basisschool (groep 5 t/m 8) die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken op het gebied van sociale vaardigheden. 
Zo zijn sommige kinderen bijvoorbeeld verlegen of durven 
zich niet goed aan te sluiten bij leeftijdsgenoten. Andere 
kinderen hebben een laag zelfbeeld, worden gepest of 
vinden het lastig om voor zichzelf op te komen. Daarnaast 
zijn er ook kinderen die snel agressief worden of andere 
kinderen lastig vallen.
De SoVa-training bestaat uit tien bijeenkomsten. Het is een 
groepstraining van ongeveer acht kinderen en twee of drie 
begeleiders. Een aantal weken na de tiende bijeenkomst is 
er nog een terugkombijeenkomst.
De bijeenkomsten kennen een vaste structuur, waarin 
theorie, rollenspellen, spel en soms knutselen elkaar 
afwisselen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de 
inbreng vanuit de groep.
Aanmelden voor de SoVa-training kan via de ib-er van de 
school, bij de schoolgericht maatschappelijk werker of direct 
bij het maatschappelijk werk. In een intakegesprek zullen we 
kijken of de training geschikt is voor het kind.
 
De SoVa-training start op 2 maart en wordt iedere 
woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur, met 
uitzondering van de schoolvakanties of feestdagen, 
gehouden bij het Maatschappelijk Werk Wierden. Dit is aan 
de Dokter G.H. Beensweg 21 te Wierden.
 
Voor meer info kan er contact opgenomen worden met de 
schoolgericht maatschappelijk werker of door te mailen naar 
bureaudienstwierden@avedan.nl

NL doet
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 
12 maart 2022, samen met duizenden 
sociaalmaatschappelijke organisaties in 
het land, weer NL Doet; de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet 
zet vrijwilligerswerk in de spotlights en 
nodigt iedereen uit om een dagje het 
verschil te maken en ertoe te doen! 
Onze school doet ook mee en vanuit de 
leerlingen van onze leerlingenraad 
kwam het geweldige plan naar voren 
om moestuintjes te creëeren. 
De aanvraag is goedgekeurd en we zijn 
nog op zoek naar een paar handige 
handen die ons op die ochtend willen 
helpen. 
Ben je handig en wil je ons helpen op 
zaterdag 12 maart, meld je dan aan 
door een mail te sturen naar juf Gerdy. 
g.bakker@wegwijzerenter.nl
Tijd: 08.30-12.00u 
Voor koffie en wat lekkers wordt 
gezorgd!

Groet, de OuderRaad.

mailto:bureaudienstwierden@avedan.nl


 

Lied van de week

Deze week zingen we: 
opw. 609 “U bent heilig!"

Corona perikelen
Deze week is er weer een flinke toename van 
positief geteste leerlingen.
Vooral in gr. 7/8 zijn diverse kinderen thuis, maar 
ook in overige groepen nemen de besmettingen 
helaas weer toe.
Dit betekent dat diverse leerlingen 
thuisonderwijs krijgen tot ze weer naar school
mogen.
Dit weekend testte juf Marion van gr. 7/8 ook 
positief en vandaag hoorden we hetzelfde van juf 
Ruth van gr. 6.
We hebben tot op dit moment nog steeds 
vervanging kunnen regelen, met dank aan 
leerkrachten die extra willen werken

 
Vertrek meester Nijzink

U hoorde vorige week donderdag al over 
de nieuwe baan van meester Nijzink.
Hij zal op 1 juni beginnen als directeur van 
CBS Nieuwoord in Vroomshoop.
Gelukkig is hij nog een tijd op school en zal 
eind mei afscheid nemen.
Het bestuur, team en M.R. zullen zich 
beraden over de komende vacature en 
over het afscheid van Meester Nijzink.
We houden u hiervan via de Wegwijs op de 
hoogte.

G E Z O C H T  V A N U I T  D E  L E E R L I N G E N R A A D

OPA/OMA/OUDER met groene vingers! 
Bent u/jij degene die ons kan helpen 
met onze prachtige schoolmoestuin 
straks? 
We zijn op zoek naar iemand die onze 
kinderen (groep 1 t/m 8) kan helpen 
met onze moestuin...
Lijkt u dit leuk? Geef het dan door aan 
de leerkracht van uw (klein)kind. 
U zou ons er héél erg mee helpen! 
Alvast bedankt!



Jarig:
11  FEB.  DOUWE STEENBERGEN GR. 2
12 FEB NOAH ZWIERS GR. 1
15 FEB HIYABIEL DANIEL TEKLE GR 1
16 FEB MARLY PLUIMERS GR. 2

Belangrijke data:
 

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.

28 feb Weer naar school.

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

contact

Voorstellingen cultuur
Dit jaar zijn er weer een aantal voorstellingen 
voor onze groepen. Op 15 februari komt 
Kaliber een workshop geven aan groep 1 en 2 
over het boek 'vos gaat een stukje rijden'. In 
maart of april is er een voorstelling over 
'Koning van Karton' voor groep 1 en 2. Op 18 
maart gaat groep 3 t/m 6 naar de 
voorstelling 'Peter en de wolf'. Voor groep 7/8 
komt er waarschijnlijk ook nog een 
voorstelling. Welke dit is, dat horen we nog!


