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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

100 jaar Wegwijzer.
Deze week is het dan zover. We vieren dat onze school 100 jaar bestaat.
Dat is een hele tijd! Dit betekent dat veel opa’s, oma’s, vaders en moeders op onze school hebben gezeten. Vroeger 
heette onze school nog “School met den Bijbel”, de laatste 20 jaar dragen we de mooie naam  “De Wegwijzer”.
Veel is er veranderd in 100 jaar onderwijs. Het speelgoed was anders, andere lesmethoden, schrijfgerei, etc. Ook de 
manier van lesgeven is natuurlijk heel anders geworden.
We zijn met de ontwikkelingen meegegaan en geven nu betekenisvol onderwijs aan onze leerlingen.
Ook zijn er dingen hetzelfde gebleven in die 100 jaar. Het belangrijkste is wel dat God erbij was en erbij is.
Ook in deze tijd mogen we met de kinderen zingen, bidden en luisteren naar verhalen uit de Bijbel. We zijn er 
dankbaar voor dat dit al 100 jaar kan en hopen dit nog lang te mogen doen.
 
We hebben een drukke feestweek. Maandag openden we met het “Vrolijk Theater”. Dinsdag waren er professionals 
van Held & Bloem. Zij maakten buiten met ons prachtige beelden van diverse materialen.
Vandaag hebben we een echte spelletjesdag. En morgen gaan we met de hele school naar het Openluchtmuseum.
Vrijdag en zaterdag sluiten we de feestweek af en is er ’s avonds een reünie.
We hopen zo onze leerlingen een onvergetelijke week te bezorgen!

 



Beste ouder(s)/verzorger(s),

In deze Wegwijs mag ik mijzelf voorstellen als de nieuwe directeur van ‘De Wegwijzer’ met ingang van 1 augustus 2022. 
Ik moet u zeggen: ‘’Ik heb er zin in!’’.

Mijn naam is Mirjam Luby. Ik ben 40 jaar, getrouwd en woon met mijn man Arno in Rijssen.
Samen hebben we drie kinderen; Levi (11), Senn (7) en Lauren (4).
Op sportief gebied geniet ik van hardlopen en bootcamp. Voor mijn ontspanning lees en wandel ik graag en geniet van 
het samenzijn met ons gezin, familie en vrienden.
Mijn Protestants Christelijke opvoeding en overtuiging hebben mij gevormd in de omgang met mensen. Zowel naar 
professionals, ouders, collega’s en kinderen toe zal dit mijn handelen beïnvloeden. Het woord van God is het 
fundament waarop ik bouw. Ieder kind is voor mij uniek, een parel in Gods hand, met zijn of haar eigen talenten.

Vanaf 2005 ben ik vol enthousiasme en met veel plezier werkzaam in het basisonderwijs. Na de Pabo ben ik gestart als 
groepsleerkracht voor verschillende groepen. Vervolgens heb ik de Master SEN met specialisatie gedrag & begeleiden 
afgerond en de stap gemaakt naar gedragsspecialist en intern begeleider, gecombineerd met het lesgeven. Op dit 
moment ben ik werkzaam als intern begeleider en groepsleerkracht op de Julianaschool in Rijssen.
In 2021 ben ik gestart met de schoolleidersopleiding, waarbij het nog duidelijker werd dat hier mijn passie ligt.

Na het zien van de vacature voor ‘De Wegwijzer’ twijfelde ik geen moment om te schrijven.
Het prettige gevoel dat ik kreeg, werd nog eens extra bevestigd na het bezoek aan de school.
Wat ben ik daar hartelijk en warm ontvangen door het team!
Tijdens de gesprekken die ik gevoerd heb met het team kreeg ik een goed beeld van hoe het onderwijs op De 
Wegwijzer gegeven wordt. Deze visie past goed bij wie ik ben. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen leren door goed aan 
te sluiten op hun onderwijsbehoeften, denkend in kansen en mogelijkheden. Ik vind het belangrijk dat ieder kind de 
kans krijgt uit het leven te halen wat er in zit en dat kinderen al op jonge leeftijd ervaren wat hun talenten zijn en hoe 
ze dit kunnen inzetten. Aansluitend op het motto van ‘De Wegwijzer’: ‘Met jouw talent op weg’’.

Na de zomervakantie ben ik elke maandag, dinsdag en donderdag op ‘De Wegwijzer’ te vinden.
De eerste periode zal ik veel aandacht besteden aan de kennismaking met het team, de kinderen,
u als ouder(s)/verzorger(s) en daarnaast ook met verschillende externe partijen die bij het onderwijs betrokken zijn.
Ouder(s)/ verzorger(s) zijn voor mij onmisbare (educatieve) partners binnen de school. Ik houd van persoonlijk contact 
en vind het belangrijk om zichtbaar en toegankelijk te zijn voor iedereen!

Ik kijk er enorm naar uit om samen met de teamleden, ouder(s) en kinderen van De Wegwijzer de mooie dingen die in 
gang zijn gezet vast te houden en verder uit te bouwen. Ik zie uit naar een vruchtbare samenwerking en hoop spoedig 
kennis te maken met alle betrokkenen van de Wegwijzer!

Met vriendelijke groet,

Mirjam Luby-Dannenberg

Even voorstellen.



Uitnodiging receptie 
meester Nijzink.

Avondvierdaagse.
Het is bijna zover! De Avond4daagse komt er binnenkort weer aan. Vanaf dit jaar is het 
mogelijk om de wandelaars online in te schrijven. Via onderstaande website kunnen de 
ouders/verzorgers hun kinderen inschrijven voor de 4daagse. 

https://app.clubcollect.com/forms/nl/c-j-v-timotheues/avond4daagse-enter-2022

Onder dit bericht vinden jullie een QR code, via deze code kunnen de leerlingen ook 
worden aangemeld. 
Voor iedere deelnemer moet het formulier apart worden ingevuld. 
U heeft tot 13 mei de tijd om alle wandelaars in te schrijven. 
Mochten er vragen zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag. Er mag geappt/gebeld worden 
naar 06 19 99 26 05 of mail naar a4d.enter@cjvtimotheus.nl



Belangrijke data:
 

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)

16 mei Luizencontrole.

18 mei GMR.

23, 24, 25 mei Kamp groep 8.

26 mei Hemelvaart.

27 mei Vrije dag na Hemelvaart.

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 420:1 'Als je
bidt zal Hij je geven.'

Jarig:
10 MEI  AVIËLLA GETKATE   GR.  7
13 MEI  GUIDO SCHOLTEN  GR.  3
16 MEI  TESS PLUIMERS      GR.  3


