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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:

vertrouwen hebben in 
God en zichzelf.

 

 

Laatste wegwijs voor de 
meivakantie.

Deze Wegwijs is de laatste nieuwsbrief voor de 
meivakantie. Hij is daarom wat uitgebreider dan 
anders. 

We wensen u en jullie allemaal een hele fijne 
meivakantie. Hopelijk kan iedereen goed uitrusten, 
genieten van 1,5 week vrije tijd en zien we iedereen 
op maandag 9 mei gezond en uitgerust weer terug. 
We starten dan meteen met onze jubileumweek! 



Uitnodiging open inloop 
groep 3 t/m 8.

Uitleg Koningsspelen.

Morgenmiddag (donderdag 21 april) is de open inloop 
voor ouder en kind voor groep 3 t/m 8 van 14.45- 
15.45 uur. U bent deze middag van harte welkom om 
met uw kind in de klas te komen. U kunt dan in de 
schriftjes kijken, het plekje van uw kind bekijken, even 
kletsen met de juf/meester, etc. 

Vrijdag 22 april vindt de jaarlijkse sportdag plaats. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zullen van 10.00 tot 
12.00 uur het levend ganzenbord gaan spelen. Op een 
heleboel vakjes staan opdrachten die de kinderen met 
hun groepje gaan uitvoeren. De kinderen doen deze 
opdrachten op het plein of in school. Tot 10.00 uur 
hebben ze nog gewoon les. De kinderen krijgen 
allemaal drinken met iets erbij. Het zou leuk zijn als de 
kinderen in rood/wit/blauw/oranje gekleed naar school 
komen!

De groepen 5 t/m 8 gaan dit jaar ook weer meedoen 
aan de Koningsspelen. Dit jaar hoeven we alleen niet 
met de bus. De Koningsspelen vinden plaats bij SV 
Enter. Daar gaan we lopend naartoe. De kinderen 
moeten allemaal zelf een lunchpakket meenemen. Het 
programma begint om 10.00 uur, dus we zullen rond 
9.30 vertrekken vanaf school. Voor die tijd hebben ze 
gewoon les. 
Op donderdag 21 april krijgen de kinderen van groep 
5 t/m 8 een schoolshirt mee naar huis. Deze moeten 
ze tijdens de Koningsspelen aan. Wilt u deze shirts in 
de week erna weer gewassen mee naar school geven?

Het is de bedoeling dat alle kinderen ’s morgens in 
sportieve kleren op school komen. Vanwege het 
mooie weer dat wordt voorspeld, raden we aan om uw 
kind thuis vast in te smeren.

Materialen en hulp 
gezocht.

De jubileumweek komt al een stuk dichterbij! We zijn 
druk bezig met de laatste voorbereidingen. Dinsdag, 
10 mei, komt Held & Bloem en gaan we de hele dag 
aan de slag met het maken van grote beelden.
Misschien komen jullie bij het opruimen van de 
schuur of zolder nog spullen tegen die we deze dag 
kunnen gebruiken. Denk aan een oude fiets, lampen, 
een rek, ladder, trapjes, pallets, oude tuinstoelen etc. 
Die mag je meenemen naar school! Zet ze bij de trap 
bij de hoofdingang! Wij zijn er weer blij mee.
We zoeken ook nog wat ouders om ons te helpen 
deze dag. Vanaf 8 uur tot 14.30 uur. Maar mochten 
jullie maar een halve dag kunnen, dan is dat ook fijn. 
Laat het ons even weten!



Kindervoorstelling 'de 
tijdmachine'. 

Bijzonderheden 
feestweek.

De Culturele Raad Wierden heeft dit jaar, i.p.v. in de 
voorjaarsvakantie op 28 April in de meivakantie, een 
prachtige kindervoorstelling georganiseerd:

“De Tijdmachine, voor kinderen van ongeveer 4 t/m 
10 jaar.

Het is een voorstelling, gespeeld door Theaterfiets, 
concept en spel: Dolf Moed.

Korte inhoud:

Op reis door de tijd
Dolf gaat in een reusachtige tijdmachine op reis door 
de tijd. Maar hoe zet je de machine aan? Als Dolf erin 
zit, blijken de knoppen aan de buitenkant te zitten! 
Kinderen schieten Dolf te hulp. Ze zingen het durflied 
en zetten de machine aan. Op zijn eerste reis naar de 
Middeleeuwen ontmoet hij ridders en bezoekt hij een 
reusachtig kasteel. Dolf vertelt over zijn avonturen en 
laat de kinderen zelfs proeven van een middeleeuwse 
pannenkoek. Met hulp van de kinderen vertrekt Dolf 
naar het land van Aladin. In een sprookjesachtige 
wereld ontdekt hij de waarheid. Maar nu nog het 
geluk!

Deze voorstelling is op: donderdag 28 april 2022.
Aanvang 14.00 uur, duur circa 45 minuten.
Locatie: Locatie: Basisschool De Talenter, Prinses 
Margrietlaan 1, Enter.

Voorverkoop kaarten, 2 weken voor de voorstelling,
bij de boekhandels Primera in Enter en Reterink in 
Wierden. De kosten zijn € 3.50 pp.
Op de locatie is het ook mogelijk om kaartjes te 
kopen, zolang de voorraad strekt.

We zijn heel blij weer een voorstelling te kunnen 
organiseren

Tot donderdag 28 April!

De leerlingen moeten elke dag gewoon hun 
snack/drinken mee voor de kleine pauze en een 
lunch voor tussen de middag. 
Maandag krijgen de kinderen een schoolshirtje 
mee naar huis voor dinsdag en donderdag. 
Op dinsdag bent u om 14.30 uur van harte 
welkom om het mooie kunstwerk van uw kind te 
bekijken.
Op woensdag is het handig dat de kinderen 
sportkleding dragen.
Donderdag vertrekt de bus om 8.30 uur naar het 
openluchtmuseum in Arnhem. De bus vertrekt om 
15.45 uur uit Arnhem dus we verwachten om 
17.00 uur weer terug te zijn in Enter.
Vrijdag is iedereen om 12.00 uur vrij en hopen we 
's avonds veel oud-leerlingen en (oud)docenten te 
verwelkomen. 

Direct na de meivakantie starten we met onze 
feestweek. In principe kunt u alles lezen in het schema 
op de volgende pagina. Hieronder leest u toch nog 
een aantal aandachtspunten.





Belangrijke data:
 

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

22 april Koningsspelen.

27 april t/m 
6 mei Meivakantie

9 t/m 13 mei Jubileumweek

13 mei Reünie 19.00-22.00 uur

14 mei Reünie voor mensen die voor 1960 
geboren zijn. (10.00-12.00 uur)

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. 350:1 'God die 
leven geeft.'

Jarig:
25 APR.  EMMA PREUTER            GR.  2
25 APR.  EKE SCHOLTEN             GR.  2
26 APR.  TOBIAS TER DENGE       GR.  2
26 APR.  THI JS VAN LANGEVELD   GR.  1
26 APR.  MILAN WASSINK            GR.  7
3 MEI    MERLE TER HARMSEL     GR.  1
5 MEI    FEMKE VAN LANGEVELD GR. 6


