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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:

respectvol omgaan met 
anderen en onze omgeving.

 

 

U bent de weg gegaan van lijden
om van mijn zonden te bevrijden.
Het kruis wat U te wachten stond,

waar ik bevrijding vond.
Ik dank U elke dag,

dat ik door genade leven mag.

Een gedicht over de lijdenstijd.

De weken naar Pasen noemen wij de Lijdenstijd of 
de 40-dagentijd. Een tijd van bezinning en stilstaan 
bij het lijden en sterven van Jezus. Hieronder leest 
u een mooi gedicht, passend bij deze tijd.



Uitnodiging paasviering.

Paasbrunch.

Op 13 april vieren we samen Pasen. Dit doen we in de 
gereformeerde kerk. De kinderen zijn al druk bezig 
om liederen en teksten in te studeren. Het gaat vast 
een heel mooie viering worden! De tijd van de viering 
is alleen anders dan de tijd die in de kalender staat.
We beginnen al om 18.30 uur. Vanaf 18.15 uur zal 
de deur van de kerk openstaan. Het is de bedoeling 
dat de kinderen voorin bij hun meester of juf gaan 
zitten. Tot dan!

Risk factory.
Aanstaande dinsdag mag groep 7/8 naar de Risk 
Factory in Enschede. In nagebootste praktijksituaties 
ervaren leerlingen van groep 7/8 hoe om te gaan met 
onveilige situaties èn hoe concreet te handelen op 
zo'n moment. Dat doen ze met acht interactieve 
scenario's die bezoekers aan de Risk Factory Twente 
op een realistische manier aan den lijve ondervinden. 
De scenario’s voor deze kinderen zijn tot stand 
gekomen op basis van de integrale veiligheidsplannen 
van alle Twentse gemeenten, praktijkervaring van de 
hulpdiensten en de kerndoelen primair onderwijs. De 
inhoud is uitvoerig afgestemd met ketenpartners, 
maar ook met Bureau Halt, Tactus, ROVON en de 
Kindertelefoon. U kunt denken aan scenario's 
rondom verkeersveiligheid, (veilig) vluchten bij brand, 
digitaal pesten, etc. vormen andere belangrijke items.
Een leerzaam en interessant uitje dus! We wensen 
groep 7/8 veel plezier.

Volgende week donderdag zullen alle kinderen in hun 
eigen klas heerlijk met elkaar gaan brunchen. Deze 
goede en smakelijke traditie hebben wij al jaren op de 
Wegwijzer. De kinderen zullen na deze brunch om 
13.15 uur vrij zijn. 

Ziek melden via Parro.

Wij merken dat we vaak 's ochtends nog een berichtje 
krijgen via Parro over het ziekmelden van een leerling. 
Wij lezen Parro niet altijd meer voor schooltijd, omdat 
we dan bezig zijn met voorbereiden/telefoon 
beantwoorden/pleinwacht, etc. Ook heeft 
Parro/internet nog wel eens een storing waardoor we 
het bericht missen. Wilt u daarom uw kind alleen 
telefonisch ziek melden?

https://riskfactorytwente.nl/nl/veiligheidsscenarios/


Leerorkest groep 6.

Hulp gezocht voor 
handwerken.

De afgelopen maanden hebben we elke donderdag 
muziekles gehad van Kaliber Kunstenschool. De 
kinderen leerden spelen op een dwarsfluit, trommel, 
klarinet of trompet. Donderdagavond 31 maart was 
het zover, het geweldige concert door onze eigen 
leerorkest. En wat deden onze toppers het geweldig! Zoals jullie in de Wegwijs van vorige week konden 

lezen zijn we op zoek naar mensen die kunnen 
helpen met een ouderwetse "nuttig handwerken"-les 
in onze bovenbouw. Dit is op donderdagmiddag 21 
april van 12.30 tot 14.30 uur. We hebben al wel een 
paar aanmeldingen van oma's, tantes en moeders, 
maar we zoeken nog veel meer hulp. Het gaat vooral 
om mensen die de kinderen een stukje kunnen leren 
breien of haken. De juffen hebben dit talent helaas 
niet 😅 . Wij zorgen voor de wol, als er 
breipennen of haaknaalden te leen zijn, heel graag! 
Liefst een beetje grof😉. Wie kan ons nog komen 
helpen? Alvast super bedankt!



Nieuwsbrief Kindertuin.
Hallo allemaal,

We leven met z’n allen naar Pasen toe, wat mooi dat we dit samen mogen vieren! Gods grote reddingsplan. Zijn 
Zoon is uit liefde en genade gestorven voor ons. Voor onze zonden. Glorie aan Hem. Jezus overwon de dood! Hij 
leeft en wij mogen leven met Hem! Met de kinderen hebben we het deze weken ook over Pasen. Bij de PO
bespreken we de emoties die daarbij ter sprake komen met de kinderen: bang, verdrietig, blij en schrik. En we 
hebben het gezellig gemaakt in de groepen met een paastaak en lentebloemen.
Bij het KDV zijn we met een nieuw thema begonnen: Kiekeboe! Wie verstopt zich op de boerderij? Hiervoor staat 
op de thema-tafel een mooie boerderij met leuke boekjes die we samen gaan lezen. We praten over Pasen, lente 
en over de dieren. We hebben al een kuikentje gemaakt van onze handen. Ook is het alweer bijna 
moederdag….spannend zeg….dat wordt een grote verrassing voor de mama’s…ssssttt!!!
Bij de PO hebben we het thema “welke dieren zie je in de lente” net afgerond met een heel leuk bezoekje aan de 
kinderboerderij. Dit was bij de familie Rohaan. Wat hebben de kinderen er van genoten en wat hadden we er 
heerlijk weer bij. We zagen kangoeroes, kippen, vissen, paarden en pony’s. Drie kinderen hebben alweer afscheid 
genomen van de PO, dit omdat ze 4 jaar zijn geworden en ze naar de basisschool mogen. We wensen jullie veel 
plezier in groep 1!
Bij de BSO hebben we met het mooie weer heerlijk veel buiten gespeeld en daar leuke activiteiten gedaan. De 
kinderen genoten ervan en wij ook! Juf Mirjam (PO en vrijdagmiddag BSO) gaat 8 april trouwen!! Vanaf deze kant 
wensen we haar een hele mooie trouwdag toe samen met haar Harm.

Hartelijke groetjes leidsters de Wegwijzer!



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: Opw. 599  'Nog
voordat je bestond, kende Hij je naam.'

Jarig:
9 APR.    ANNE PREUTER GR. 5
12 APR.  BOB TEN BRINKE GR. 5
12 APR.  ROQ WESSELS GR. 6


