18 MEI 2022

DE WEGWIJS
WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

100 jaar Wegwijzer.
Wat kijken we terug op een fantastische week. De week was gevuld
met allerlei activiteiten en wat hebben we overal van genoten. Het
'Vrolijk theater', beelden maken die we de hele week nog konden
bewonderen, de sportdag, het openluchtmuseum en als afsluiter
een geweldige en goed bezochte reünie.
Dit alles had niet plaats kunnen vinden zonder onze 'Wegwijzer 100
jaar commissie'. Deze bestond uit juf Ruth, juf Wilma, juf Herma, juf
Jannieke en juf Rosalie. We willen jullie allemaal bedanken voor jullie
inzet! Ook willen we de makers van de film bedanken. Dit zijn Johan
Assink, Jan Hein de Wilde, Wouter de Wilde en Daan Visser. Wat
hebben jullie er een geweldige film van gemaakt. De film is te
bewonderen op onze sociale media en op youtube.
(https://www.youtube.com/watch?v=oTUGknPL6UU)

Uitnodiging

Schoolreisje

Hoera!
De schoolreisjes komen er weer aan.

Hieronder alvast een overzicht met data/bestemmingen;

Verdere info volgt in de komende weken.

Kerkenpad
Groep 7 en 8 mochten gisteren en morgen op
'kerkenpad'. Wij doen al jaren mee aan deze mooie en
waardevolle traditie. De kinderen gaan op bezoek in 4
verschillende kerken in Enter. Sommige kerken zijn
helemaal nieuw, andere kerken kenden we al wel. Leuk
om zo alle verschillen en overeenkomsten te zien!

Avondvierdaagse
opgavedatum verlengd.
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-vtimotheues/avond4daagse-enter-2022

Schoolshirts
Vorige week hebben alle kinderen een rood
Wegwijzershirtje meegekregen naar huis. Deze zijn
helaas nog lang niet allemaal weer op school. Zouden
jullie er aan willen denken deze shirts (gewassen!) weer
mee te geven aan uw kind?

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 23 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

Vanuit de MR.
Graag stelt de MR zich aan u voor:
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR), zo ook De Wegwijzer. De MR van De Wegwijzer bestaat uit
twee geledingen: vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. De
vertegenwoordiging van het personeel bestaat uit dit moment uit:
Wilianne Slagman
Jannieke Lingeman
Ruth Staman (secretaris)
Ruth stopt per 16 juni a.s. Wendy de Jong zal na deze datum plaatsnemen in de MR en de rol van secretaris op zich
nemen.
De vertegenwoordiging van de ouders bestaat uit:
Hanneke Maassen van den Brink (voorzitter)
Annet Noeverman
Janneke ter Harmsel-Langenhof
Wat doet de MR?
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke zaken, zoals: de besteding van geld en
gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het
onderwijs en bij andere activiteiten en verbeteringen in het onderwijs. U kunt het vergelijken met een
ondernemingsraad.
De MR heeft twee soorten bijzondere bevoegdheden: instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid.
Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het
schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in school. Daarnaast heeft elke geleding
instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, bijvoorbeeld de oudergeleding en over de
besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de personeelsgeleding over zaken die de arbeidsvoorwaarden
betreffen. De MR komt gemiddeld ongeveer 4x per jaar bijeen. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter en de
secretaris in overleg met de directeur. Daarnaast kunnen de andere leden ook agendapunten inbrengen.
Contact met de MR
Mocht u iets willen bespreken of kenbaar willen maken dan kunt u altijd één van ons aanspreken of een e-mail
sturen aan de MR op ons e-mailadres. (mr@wegwijzerenter.nl)
Vergaderingen zijn (gedeeltelijk) openbaar en daarmee toegankelijk voor niet-leden. Mocht u een vergadering willen
bijwonen, dan bent u van harte welkom en horen we dit graag vooraf van u. Onlangs heeft u na onze vergadering
een terugkoppeling kunnen lezen van de punten die we besproken hebben. Dat zullen we nu na elke vergadering
doen zodat u op de hoogte bent wat we hebben besproken.

Jarig:

Lied van de week
Deze week zingen we: Gez. 255:1 'Ere zij
aan God, de Vader.'

21 MEI BOAZ MAASSEN VD BRINK GR. 2
23 MEI FLORIAN LANGENHOF GR. 1

Belangrijke data:
18 mei

GMR.

23, 24, 25 mei

Kamp groep 8. (kleuters vrij!)

26 mei

Hemelvaart.

27 mei

Vrije dag na Hemelvaart.

6 juni

Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij.

9 juni

Vergadermiddag, leerlingen vrij om
12.00 uur.

13 juni

Schoolfoto. (portret- en groepsfoto)

20 juni

Schoonmaakavond.

contac
t

Direct
eur Dic
k Nijzin
aanwe
k,
zig op
maand
woens
ag,
dag en
donde
rdag.
Altijd p
er ma
il
bereik
baar o
directie
p
@weg
wijzere
nter.nl.

