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Kamp groep 8

Schoonmaakavond

Op maandagavond 20 juni willen we weer een 
schoonmaakavond met ouders en team 
organiseren. U wordt van harte uitgenodigd om 
ons dan een handje te komen helpen met het 
schoonmaken van de hele school. De avond begint 
om 18.30 uur. Vele handen maken licht werk! Wilt u 
die avond zelf een emmer en poetsdoeken 
meenemen? U kunt deze avond vast in uw agenda 
zetten 😉. Alvast bedankt voor uw hulp! 

Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag was 
groep 8 op kamp. Wat hebben we het ontzettend 
gezellig gehad met elkaar! We mochten logeren 
bij kampeerboerderij 'De Heidbloem' in Haarle. 
Daar hebben we spelletjes gespeeld, een 
vossenjacht gehouden, gedanst op een 
discoavond en als afsluiter gingen we naar het 
Avonturenpark in Hellendoorn. We denken dat 
iedereen woensdagavond heerlijk kan slapen ;) 

Broertjes/zusjesfoto en 
schoolfoto's 

Op maandag 13 juni komen de kinderen weer op de 
schoolfoto. We maken een groeps- en portretfoto. Ook 
kunt u zich opgeven voor een foto voor broertjes/zusjes. 
Als de kinderen allemaal op de Wegwijzer zitten kunnen 
wij de kinderen zelf uit de klassen halen voor een mooie 
foto. Wilt u een foto met een broertje/zusje die op een 
andere school zit, dan kan dat natuurlijk ook. Wilt u dit 
dan aangeven op het formulier dat u volgende week
mee krijgt? De achtergrond van de foto is helemaal 
zwart, misschien handig om rekening mee te houden bij 
de kledingkeuze. 



Beste ouders,

Na 15 jaar directeur op de Wegwijzer te zijn geweest, is het tijd om afscheid te nemen.
In 2007 begon ik vol enthousiasme te werken op deze mooie school. Met veel plezier heb ik hier gewerkt.
Dit plezier is steeds gebleven, tot op de huidige dag.
In deze 15 jaar is er veel veranderd. We schreven in 2007 nog op krijtborden. Dat veranderde snel in digiborden,
die later weer vervangen werden door touchscreens. De digitalisering heeft ook voor de kinderen veel verandering 
gebracht.
Ik denk aan de iPads en touchscreens waar nu mee gewerkt wordt, al blijft het handschrift nog steeds belangrijk.
Een andere verandering is ons IPC onderwijs. In 2015 hebben we daarmee een voorzichtige start gemaakt. Wat fijn 
dat kinderen met zoveel plezier hun talenten kunnen gebruiken binnen deze vorm van onderwijs.
We horen vaak van kinderen, die van school af zijn, dat ze tijdens de IPC-uren, dingen geleerd hebben die ze nog 
steeds weten.
IPC is een vorm van duurzaam leren, waarmee we ons nog steeds verder in willen ontwikkelen.
Mooi is ook dat er kinderopvang is binnen onze school. Al jaren werken we samen met de Kindertuin.
Fijn dat dit mogelijk is en dat we een mooie doorgaande lijn binnen onze school hebben.
Het belangrijkste waar ik op terug kijk is de fijne band met collega’s, kinderen en ouders.
Ik heb 15 jaar mogen werken met enthousiaste teamleden die ‘hart’ hebben voor kinderen en christelijk onderwijs.
Ik ervaar de band met de kinderen als positief. Dit geldt ook voor de band met u als ouders.
Vaak was er even tijd voor een praatje bij het hek of in de school.
De periode op de Wegwijzer is voorbij gevlogen. Ik ben dankbaar dat ik de gezondheid heb ontvangen om hier te 
mogen werken.
Zoals u weet start ik op 1 juni in Vroomshoop. Ook hier word ik directeur van een basisschool.
Maandag a.s. is het afscheid voor de kinderen en voor u als ouders. ’s Middags er een afscheidsreceptie in ons 
speellokaal. U bent van harte welkom.

Afscheid meester Nijzink

Rapporten en portfolio's 
Wilt u de rapporten en rapportfolio's ook 
weer meegeven naar school als u deze nog 
thuis heeft? Binnenkort mogen de 
leerkrachten en leerlingen deze weer gaan 
invullen.



Belangrijke data:
 

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)
Broertjes/zusjesfoto ook mogelijk.

20 en 29 juni Schoonmaakavond.

23 juni 10-minutengesprekken (facultatief)

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 430:1 'Een wijs
man bouwde zijn huis op een rots.'

Jarig:
27 MEI NAUD BLOEMENDAAL GR. 5
27 MEI LINDY VAN LANGEVELD GR. 5
29 MEI LUUT TEN BRINKE GR. 5
31 MEI LIEKE KOSTER GR. 6
31 MEI NATHANAEL RAATGEVER GR. 6


