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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Kernwaarden vanuit onze 
visie

De kinderen kunnen van 
betekenis zijn voor de wereld 

van vandaag en morgen als ze:

een onderzoekende houding 
hebben.

 
 

 

Luizenmoeders/vaders 
gezocht!

Elke maandag na de vakantie worden de 
kinderen nagekeken op luizen. Hiervoor 

staat altijd een hele groep actieve 
moeders klaar, maar ze kunnen wel wat 
meer hulp gebruiken. Zou u ook willen 
helpen of heeft u vragen hierover? Dan 

kunt u zich melden bij Karin Sloof. 
(karinsloof81@hotmail.com)



Deze week was het precies twee jaar geleden dat corona in Nederland kwam. Welke gevolgen dit allemaal voor 
het onderwijs zou hebben, wisten we toen nog niet en hadden we op voorhand niet kunnen en willen 
bedenken. Er zijn welgeteld meer dan 10 protocollen voorbij gekomen en telkens net even anders. De 
beslisbomen waren op het moment van uitkomen, vaak al weer aangepast. We hebben als school en team vaak 
beslissingen moeten nemen, waarbij we zelf soms ook niet wisten of dat de juiste was. Toch heeft corona ons 
ook wat gebracht. Het onderwijs op ICT en organisatie gebied heeft ons sneller doen omschakelen. Voor online 
lessen en hybride lesgeven draaien we onze hand niet meer om. Ook zien we een enorme zelfstandigheid bij 
kinderen en zelfs bij kleuters! Kinderen uit groep 1 en 2 kwamen zelfstandig op het plein en hingen zelf hun jas 
op. En zo zijn er wel meer positieve dingen overgebleven na corona. Toch zijn we blij dat we nu weer 
versoepelen en we hopen dat dit zo blijft! Maar vast staat… als team konden we dit niet zonder hulp van u als 
ouders! Hulp op alle fronten en meedenkend in geval van corona klachten en vragen, maar ook bij online 
lessen/ thuisonderwijs. We hebben onze waardering al vaker uitgesproken, maar kunnen dit niet vaak genoeg 
doen. We ontvingen als leerkrachten en directie ook vaak een mailtje met een complimenten. Dat waarderen 
we enorm!

AFSPRAKEN CORONA
De huidige richtlijnen op basisscholen zijn als volgt:
- Blijf thuis bij milde klachten en laat je testen (of doe een zelftest)
- Advies: kinderen (vanaf groep 6) en leerkrachten doen 2 x per week een zelftest. Deze worden verspreid via 
school.
- Fysiek onderwijs is het uitgangspunt, afstandsonderwijs is een noodmaatregel (bij grote aantallen 
besmettingen of geen beschikbare leerkracht/ inval kan een groep nog overschakelen op thuisonderwijs.)

Quarantaine richtlijnen:
- Heeft een kind corona, dan blijft hij of zij thuis (tot minimaal 5 dagen en 24 uur klachtenvrij).
- Huisgenoot positief? Een kind mag zonder klachten gewoon naar school
- Klasgenoot positief? Een kind mag zonder klachten gewoon naar school.
- In beide situaties mogen kinderen bij milde klachten naar school als zij een negatieve (zelf) test hebben.
- Kinderen die recent een corona besmetting hebben gehad (binnen 8 weken) mogen ook met klachten 
gewoon naar school.

Corona

BIDDAG
Woensdag 9 maart is het weer biddag. Het thema is 'omzien naar elkaar'. We vieren deze dienst in de 
klas in onze eigen groep. Elke biddag mogen de kinderen spullen meenemen voor Oost-Europa. 
De stichting Oost-Europa heeft besloten om de biddagactie te bestemmen voor de Oekraïne. De laatste 
jaren gingen de pakketten naar het weeshuis in Roemenië. De commissie zal zeker het weeshuis in 
Roemenië niet vergeten, maar gezien de huidige situatie zullen de pakketten naar Oekraïne gaan.

Wat mag er in de pakketten?
Houdbare producten, zoals: 
Meel, rijst, macaroni, soep (in droge vorm), vleesconserven, olie, koffie, thee en suiker, zeep, waspoeder, 
tandpasta. Ook is  grote behoefte aan goede kleding, slaapzakken, luiers, luierdoekjes, sudocrem en 
babyvoeding. De ingezamelde artikelen graag in een plasticzak meenemen naar school. 
Op biddag, woensdagmiddag 9 maart, haalt de commissie de goederen bij school op.



 

100 jarig bestaan
Op 1 mei 2022 bestaat onze basisschool maar liefst 
100 jaar. En dat bijzondere feit moet natuurlijk gevierd 
worden. Dat gaan we vieren in de feestweek van 9 t/m 
14 mei 2022 en voor alle (oud)leerlingen en 
(oud)docenten is er een reünie op 13 en 14 mei.  
Voor de kinderen wordt er die week een onvergetelijke
feestweek georganiseerd.  
Op maandag 9 mei trappen we de feestweek af met 
een Vrolijk Theater voor alle kinderen op school. Op 
dinsdag 10 mei worden de creatieve talenten 
aangesproken en gaan de kinderen onder begeleiding 
van professionals aan de slag met ‘zoldermateriaal’ en 
maken ze grote beelden. Er wordt toegewerkt naar een 
fantastische poster waar de hele school op staat. Na 
schooltijd kunnen de ouders op het plein deze 
resultaten bekijken.  
Woensdag 11 mei is de grote feestelijke sport- en 
speldag in en rondom de school.  
Op donderdag 12 mei gaan we met de hele school 
terug in de tijd door met de bus op schoolreis naar het 
Openlucht museum in Arnhem te gaan.  
Vrijdag 13 mei kijken we in onze eigen klassen terug op 
een fantastische feestweek en maken we ons klaar voor 
een spetterende reünie. Op deze dag ronden we ons 
project rondom 100 jaar Wegwijzer af.  
Naast al deze leuke festiviteiten wordt er een film 
gemaakt vol verhalen van toen en nu met interviews, 
foto’s en bijzondere beelden over 100 jaar Wegwijzer. 
Tijdens de reünie zal dit in de klassen getoond worden. 
Houd hierna social media in de gaten voor een link van 
deze film.  
Op vrijdag 13 mei zijn alle oudleerlingen en 
(oud)leerkrachten van harte welkom op de reünie. Om 
de aantallen te kunnen spreiden zijn deze avond 
mensen uitgenodigd vanaf geboortejaar 1960. De 
mensen van voor 1960 zien we graag op 
zaterdagmorgen 14 mei van 10:00 – 12:00 uur. 
Opgeven is noodzakelijk; informatie volgt.  

Lied van de 
week

Deze week zingen we: Gez. 175:1  'O wij
arme zondaars, bedelaars onrein. 



Jarig:
6 MRT BABETTE SLOOF       GR.  7
6 MRT YFKE VENEBRUGGE   GR.  7
8 MRT NOOR SCHREI JER      GR.  5
8 MRT ANNA TUKKERS         GR.  6
8 MRT.  LOÏS TUKKERS          GR.  6

Belangrijke data:
 

9 maart Biddag,
leerlingen om 12.15 uur vrij.

11 maart NL doet!

23 maart Studiedag leerkrachten.
Leerlingen vrij! 

23 maart Schoolvoetbal groep 7/8

  

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

contact


