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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:

hun taken tot het einde 
volhouden.

 
 

 

corona update

Corona komt gelukkig steeds meer op de 
achtergrond. Zo komt nu ook het advies aan 
leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee 
keer per week preventief een zelftest te doen, te 
vervallen. Wel blijft het advies om bij klachten een 
(zelf) test te doen. We hebben nog een heel aantal 
testen op school liggen. We geven deze eenmalig 
mee aan de kinderen, misschien dat ze nog eens 
van pas komen. 



Schoolvoetbal

Vanmiddag zijn groep 7 en 8 aan het voetballen bij 
het schoolvoetbaltoernooi in Rijssen. Ze zitten in een 
poule met 5 andere teams. Het zonnetje werkt al 
goed mee voor een heerlijke, warme dag. Wat fijn om 
zo buiten te sporten met elkaar.

We wensen de jongens en meiden heel veel succes 
en plezier. 

Vanuit de Kindertuin
Nieuwsbrief Maart 2023.

Hallo allemaal,

Alweer tijd voor een nieuwsbrief van de Kindertuin. 
De peuters werken op dit moment aan het thema ‘de 
boerderij’. De kinderen zijn dolenthousiast over dit 
thema. Ze sluiten het thema af met een bezoekje aan 
een echte boerderij. Ze kunnen niet wachten tot het 
zover is. Bij het kinderdagverblijf gaat het over het 
thema ‘Eetsmakelijk’. Samen zijn we op 
ontdekkingsreis om te zien wat daar allemaal bij 
hoort. Het Bijbelverhaal gaat over “5 broden en 2 
vissen”, toepasselijk bij dit thema. Juf Marissa is met 
Zane ook nog op bezoek geweest. Nog even en dan 
komt ze weer terug van haar zwangerschapsverlof. Juf 
Leonie Weisink is begonnen aan haar 
zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijne tijd 
toe en zien haar na de zomervakantie weer terug op 
de groep.

De reünie
Vrijdag 13 en zaterdag 14 mei is de reünie voor alle 
oud-leerlingen/leerkrachten van de Wegwijzer. De 
opgaven voor de reünie stromen al binnen! Het 
belooft een gezellige en mooie avond/ochtend te 
worden. Meer informatie staat in de folder die aan 
alle kinderen is meegegeven. 



Belangrijke data:
 

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.

17 april Eerste Paasdag

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

contact

Lied van de 
week

Deze week zingen we: Gez. 178:1  'Jezus
om uw lijden groot.'

Jarig:
20 MAART WAS NATHANAEL BELDMAN
UIT GROEP 3 JARIG,  HIER STOND PER
ONGELUK DE VERKEERDE
ACHTERNAAM. ALSNOG GEFELICITEERD
NATHANAEL!

26 MRT  STI JN SCHOLTEN GR. 4
27 MRT  PIM TEN BRINKE GR. 7
30 MRT  NICOLE FRANCZAK GR. 5


