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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:

bedachtzaam zijn in de 
aanpak van hun taken.

 

 

Lijdenstijd

Vorige week zondag (6 maart) was het alweer de 
eerste zondag van de lijdenstijd. Van oudsher is 
dit een tijd van bezinning, inkeer en gebed. We 
staan stil bij het lijden van Jezus èn bij het lijden 
van onze naasten, dichtbij en ver weg. 'Alles komt 
goed!’. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel 
mensen op deze wereld is het misschien moeilijk 
te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van 
hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe 
wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om 
daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te 
verzorgen, de armen eten te geven en de 
vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor 
elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, 
in het geloof dat alles goedkomt.



Juf Dianne

Na haar verlof is juf Dianne deze week weer 
begonnen bij ons op school. Zij houdt zich bezig met 
ondersteunende werkzaamheden in alle groepen. 
Welkom terug, juf Dianne! Lied

De hele wereld weet het, de hele wereld ziet het. 
Oorlog in Oekraïne. Het is verschrikkelijk.
Hoe erg het ook is, de oorlog leeft bij kinderen. Ze 
praten erover, zien beelden voorbijkomen op het 
(Jeugd)journaal, lezen berichten op social media etc. 
In het hele land worden initiatieven genomen om 
Oekraïne te helpen. Ook de kinderen willen vaak iets 
doen. Jiska Noortman, leerkracht basisonderwijs op 
obs Meander in Heiloo en Hubert-Jan Horrocks, 
musicus, hebben daarom voor basisscholen de actie 
‘Wij Staan Hier Sterk” op touw gezet. Dit lied hebben 
wij vanmorgen met elkaar gezongen op het plein. Het 
filmpje ervan staat op onze sociale media. Moestuinen

Uit de leerlingenraad kwam het mooie idee om een 
moestuin te creëren op school. 2 vaders maakten 3 
moestuinbakken voor de kinderen. Ze staan nu nog 
binnen, maar gaan binnenkort naar buiten.
Ze zijn gemaakt door Arjen Voortman (de vader van 
Luuk uit groep 5 en Esmee uit groep 3) en Wicher- 
Bert Venebrugge (de vader van Yfke uit groep 7).

We bedanken deze vaders voor hun mooie stukje 
werk en hopen dat de kinderen er veel (tuin) plezier 
mee mogen beleven.



Belangrijke data:
 

23 maart Studiedag leerkrachten.
Leerlingen vrij! 

23 maart Schoolvoetbal groep 7/8

30 maart Gebedsgroep 8.30 uur

12 april Riskfactory groep 7/8

13 april Paasviering 18.30 uur met ouders in 
de Gereformeerde kerk

14 april Paasbrunch, leerlingen 13.15 uur vrij

15 april Goede vrijdag, leerlingen vrij.

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

contact

Jarig:
18 MRT  JESSICA FRANCZAK GR 1
18 MRT  JELTE NOEVERMAN GR 4
20 MRT  NATHANAEL RAATGEVER GR 3
20 MRT  SOFIA VAN COESANT GR 6

Lied van de 
week

Deze week zingen we: Ps. 116:1  'God heb
ik lief, want die getrouwe Heer.


