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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:

Zich aan kunnen passen aan 
wisselende omstandigheden.

 
 
 

 

100 jaar Wegwijzer

Omdat de school binnenkort 100 jaar 
bestaat willen wij graag een mooie 
poster maken waar alle kinderen met 
een foto op komen te staan. Dit zal een 
cadeau zijn voor alle kinderen. Als u niet 
wilt dat uw kind op deze poster komt, 
wilt u dit dan voor vrijdag 18 maart 
doorgeven bij de leerkracht van uw kind?



Vertrek meester Nijzink
Beste ouders/verzorgers,

Zoals u inmiddels weet, heeft Dick Nijzink m.i.v. 1 juni een nieuwe baan aanvaard in Vroomshoop. Een 
mooie uitdaging, waarmee ik hem van harte feliciteer.
Voor de Wegwijzer betekent dit dat we op zoek gaan naar een nieuwe directeur.
Inmiddels heb ik een gesprek gehad met het team en de MR om samen te verkennen welke kwaliteiten we 
zoeken in de nieuwe directeur. Er is een benoemingsadviescommissie samengesteld die bestaat uit 5 
personen:

namens het team                                                   Herma Slots
namens de oudergeleding van de MR                 Janneke ter Harmsel
namens de personeelsgeleding van de MR        Ruth Staman
namens de directeuren van Verion                     Arjen ten Brinke
namens Verion                                                      Esther van der Schee

De vacature zal deze week geplaatst worden in diverse kranten en via sociale media. We willen u vragen de 
vacature te delen om zo een nog groter bereik te krijgen.

Het streven is om m.i.v. 1 augustus een nieuwe directeur benoemd te hebben. In de periode van 1 juni tot 
1 augustus zal een directeur van één van de andere scholen van Verion de directietaken waarnemen op 
de Wegwijzer. Meer informatie hierover volgt nog.

Ik vertrouw erop u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Esther van der Schee-Roest
Directeur-bestuurder Verion

Biddag
Wat zijn we ontzettend dankbaar voor alles 
wat is meegenomen voor biddag. De hele 
week zagen we ouders en kinderen tassen 
vol etenswaren en andere noodzakelijke 
spullen brengen. Geweldig dat we ons 
samen zo in konden zetten voor een mooi 
doel. Op de foto ziet u een klein gedeelte 
van alles wat meegebracht is. Bedankt! 



 

Held en bloem
Zoals jullie in de vorige Wegwijs hebben gelezen 
gaan we tijdens de jubileumweek heel veel leuke 
dingen samen doen. Op dinsdag komt Held&Bloem 
om samen met alle kinderen van de hele school 
beelden voor op het plein te maken. Hier hebben 
we heel veel materiaal voor nodig. Willen jullie 
meehelpen met verzamelen? Als je spullen hebt 
voor deze dag kan je dat brengen naar school, op 
de zolder in het oude computerlokaal zetten we 
alles neer. Dit is een lijst met ‘zoldermaterialen’ die 
we nodig hebben:

stof 
lampenkappen 
(fiets)wielen 
strijkplanken 
oud gereedschap 
droogmolens
buizen 
touw 
hoepels 
pallets
hout (panlatten, in stukken van 1 m en 1,5 m) 
schilderstape,
ductape,
vuilniszakken
heel erg veel kranten
papierstroken,
pailletjes
ijsstokjes etc.

Alvast bedankt!

Foto's van biddag



Belangrijke data:
 

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

Jarig:
17 MRT  CHARLIENE BELDMAN GR. 7

Lied van de 
week

Deze week zingen we: Ps. 113:1  'Prijs, 
halleluja prijs den Heer.' 


