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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 moreel bewustzijn 
hebben ontwikkeld.

 
 
 

 

In het kader van 100 jaar Wegwijzer willen we 
met de kinderen van groep 6, 7 en 8 terug in de 
tijd. We zouden ze graag kennis willen laten 
maken met de schoolvakken van vroeger. 
Hiervoor zijn we op zoek naar oma’s die ons op 
donderdagmiddag 21 april willen helpen met het 
geven van een echte ouderwetse textielles. Denk 
aan breien, haken, punniken, borduren 
enzovoort. Het zou fijn zijn als deze oma’s van 
tevoren een keer met ons willen voorbereiden, 
wij zijn ook van een andere generatie. Graag 
opgeven bij Wendy of Ruth

Textiel-oma’s gezocht!



Hulp gezocht voor in de 
feestweek.

Toekomstvisie met 
schooljeugd. 

Voor in de krant.

In mei bestaat de school 100 jaar. We hebben dan 
een feestweek, met elke dag andere activiteiten. Op 
dinsdag zijn we creatief bezig. Woensdag is er een 
sport- en speldag. We zoeken voor beide dagen 
ouders die bij een activiteit willen staan of een 
groepje willen begeleiden. Lijkt u dit leuk? Zou u zich 
dan aan willen melden via de agenda in Parro? 

Afgelopen maandag mochten 4 kinderen uit groep 
7/8 naar het gemeentehuis in Wierden om te praten 
over de toekomst van Wierden/Enter. Bijna 50 
kinderen van de verschillende basisscholen hebben 
hieraan deelgenomen. De kinderen mochten hun 
mening en ideeën doorgeven aan de gemeente. Ook 
mochten ze vragen stellen aan de burgemeester. 
Tiem en Pim uit groep 7 hebben er een stukje over 
geschreven. 

Aanstaande vrijdag komt er een verslaggever van de 
Tubantia bij ons op school. Er komt namelijk een 
artikel in de krant over de feestweek van ons 100-jarig 
bestaan. Hij heeft ons gevraagd of de kinderen iets 
mee willen nemen wat ze doet denken aan 'de tijd van 
vroeger'. (Denk aan een petje/klompen/een 
stropdas/strikjes in de haren/etc.) Hij gaat deze dag 
de klassen rond om verschillende kinderen en 
leerkrachten te interviewen en hij wil graag een foto 
maken van de kinderen. Zou u ervoor willen zorgen 
dat uw kind iets meeneemt van vroeger? 



Belangrijke data:
 

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: ELB. 122:1  'Daar
juicht een toon, daar klinkt een stem.'

Jarig:
VOLGENDE WEEK IS ER 1 JARIGE:

5 APR.   MAUD LIGTENBERG GR. 8


