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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:

kennis hebben van de wereld 
(dichtbij en ver weg).

 

 

Paasviering

Vanavond mogen wij alvast het paasfeest vieren in 
de Gereformeerde kerk. De kerk is vanaf 18.15 uur 
geopend, we beginnen om 18.30 uur. 
De kinderen zitten bij hun eigen leerkracht, de 
ouders kunnen achter de groepen aansluiten. Voor 
de kinderen die in quarantaine of ziek thuis zitten is 
er een livestream via de website van de 
Gereformeerde kerk. We hopen u allen vanavond 
te mogen begroeten. 



Opgave reünie
Risk Factory

We hebben al een heleboel aanmeldingen binnen 
voor de reünie op 13 en 14 mei. In Enter hangen op 
verschillende plekken posters met meer informatie 
hierover, ook is alles te vinden op social media en de 
website van de Wegwijzer. We kunnen ons indenken 
dat niet iedereen op social media 'zit', daarom onze 
vraag of jullie mensen ook willen wijzen op het 
opgeven voor de reünie. Het is voor ons onmogelijk 
om mensen persoonlijk uit te gaan nodigen. Alvast 
bedankt voor jullie medewerking! 

Gisteren mocht groep 7/8 naar de Risk Factory in 
Enschede. Merle en Milan vertellen er wat over: 

Merle: We hebben veel geleerd over situaties die er in het 
leven kunnen gebeuren. En we mochten net alsof doen 
dat we met de politie gingen bellen, we hebben het ook 
gehad over de dode hoek bij een bus of vrachtwagen dat 
was erg eerzaam! We leerden ook over wat je moest doen 
als er brand was. We hebben het ook gehad over sexting 
dat was in het stukje in groep 8 en toen mocht je een vr 
bril op en zelf keuzes maken! We gingen het ook hebben 
over dat  je 'mensen' ging ontmoeten dat waren natuurlijk 
geen echte mensen, maar het was door de mensen bij risk 
factory gemaakt. Toen kwam je er later achter wie er echt 
achter het scherm zat en wat hun echte hobby's waren. Ik 
vond het heel leuk om te doen en had een leuk groepje en 
een leuke begeleider!

Milan: Het was super leuk en interessant
we kregen allemaal informatie wat je in noodsituaties 
moest doen zoals brand in huis, sexting, hoe je 112 belt 
en wat je moet doen in dode hoeken.

Workshops van kaliber
Vanwege het 100-jarig bestaan van de Wegwijzer 
kwam kunstenschool Kaliber gisteren verschillende 
workshops verzorgen bij ons op school. Zij gaven les 
in groep 5 t/m 8. 

In groep 5 en 6 hebben de kinderen een 
muziekinstrument gemaakt. In groep 7/8 leerden de 
kinderen gutsen. 



Vanuit de MR

Paasbrunch
Het vakantierooster voor 2022-2023 is 
besproken en goedgekeurd.
Nieuwbouw: de gemeente stuurt een brief naar 
alle inwoners van Enter om mee te denken over 
een locatie voor de nieuw te bouwen school. 
Een onafhankelijke commissie zal alle 
inzendingen bekijken aan de hand van 
toetsingscriteria en nadien een advies geven 
aan de gemeente.
Concept van de NPO-gelden voor komend 
schooljaar is goedgekeurd.
Vanuit het team is Ruth Staman na dit 
schooljaar aftredend, Wendy de Jong zal haar 
opvolgen in de MR. Annet Noeverman geeft aan 
nog een termijn in de MR te blijven vanuit de 
oudergeleding. 

Vorige week is de MR weer bij elkaar geweest voor 
een vergadering. De volgende punten kwamen aan 
bod: 

Donderdag 14 april gaan we met elkaar brunchen in 
de klas. Willen jullie de kinderen de 3 B's meegeven? 
Bord, Beker, Bestek. Alvast bedankt!





Belangrijke data:
 

14 april Paasbrunch, leerlingen 13.15 uur vrij

15 april Goede Vrijdag, leerlingen vrij.

17 april Eerste Paasdag

18 april Tweede Paasdag, leerlingen vrij.

20 en 21 
april IEP eindtoets groep 8

21 april Open inloop, ouder en kind. 
14.45-15.45 uur.

22 april Koningsspelen.

27 april t/m 
6 mei Start meivakantie

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: Ps. 118:1 
'Laat ieder 's Heren goedheid 
prijzen.'

Jarig:
15 APR.  ROWAN WOLTERINK  GR.  6
17 APR.  ESMEE VOORTMAN    GR.  3
20 APR.  BOAZ SPOON            GR.  5


