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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Vanuit de kleutergroepen.
Afgelopen woensdag was het nationale ModderDag.
De kinderen mochten buiten op het schoolplein spelen en ontdekken met water 
en zand. Er kwamen echte moddermonsters voorbij! Lekker spelen, beleven, 
leren en ontdekken in de natuur met water en zand. En natuurlijk lekker vies
worden!

Maandag hadden we juffendag.
De kinderen mochten verkleed naar school. Piraten, politieagenten, prinsessen, 
van alles zagen we voorbij komen. Wat zag het er gezellig uit. We begonnen 
samen in het versierde speellokaal. Eerst werden alle juffen verwend met mooie 
cadeaus! Nogmaals bedankt ouders van groep 1 en 2.
Samen hebben we in het speellokaal allerlei liedjes gezongen. Daarna hebben 
we in groepjes verschillende spelletjes gedaan. Waterspelletjes, stoepkrijten, 
stoelendans, een snoepketting rijgen en een verkleedspel.
Aan het eind hebben we samen in het speellokaal nog een leuk filmpje gekeken 
als afsluiting.
Het was een fantastische dag. De kinderen, maar ook de juffen hebben 
ontzettend genoten! Wat een feest!



Hallo allemaal,

Na een aantal jaar afwezigheid is hij weer terug: de vakantiefotowedstrijd. Alle kinderen krijgen op woensdag 
13 juli (tijdens het doordraaimoment) een gele ballon mee naar huis. Hiermee mogen alle kinderen een 
originele vakantiefoto maken. Deze foto kan tot en met 27 augustus worden opgestuurd naar 
Vakantiefotowegwijzer@hotmail.com . Na de vakantie wordt er een top 3 gekozen. De winnaars krijgen 
natuurlijk een prijs!

Wij hopen dat er veel mooie vakantiefoto’s worden ingeleverd!

Fotowedstrijd.

Foto's reünie op FB

Als afsluiting van ons 100-jarig bestaan was er een 
reünie bij ons op school. Deze avond hebben we vast 
nog goed in gedachten, maar gelukkig zijn er ook veel 
foto's gemaakt. Deze foto's kunt u allemaal terugvinden 
op de Facebook pagina van de Wegwijzer. Veel 
kijkplezier! 

Houtdorp.
Deze week hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een
briefje meegekregen voor het houtdorp. Dit is van 
maandag 15 tot vrijdag 19 augustus. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.nieuwenterwierden.nl/houtdorp/



Vanuit de Kindertuin.

Bij De Kindertuin werken we volop toe naar de zomer(vakantie). Want wat een lekker weertje hebben we de
afgelopen tijd gehad! We zijn veel buiten geweest en hebben daar lekker gespeeld met water en modder.
Ook hebben we met water ‘geverfd’ op de straat en muren. We ontdekten dat het water sneller verdampte
in de volle zon dan in de schaduw. Ook de kleinste kinderen van het KDV konden genieten van het buiten
zijn. Met een campingbedje als buiten box konden ook zij gezellig mee naar buiten. Ook wordt er veel
gewandeld met onze mooie bolderkar.

Bij de peuteropvang werken we nu met het thema ‘vakantie’. We hebben getekend met wie we op vakantie
gaan, zingen liedjes als ‘Diep diep diep als de zee’ en bespreken de themawoorden. Bij de gym oefenen we
balans, klimmen en lopen op hoogte net als piraten en racen we als een raceauto over een parcours. Deze
periode betekent ook een tijd van afscheid en verjaardagsfeestjes. Een aantal peuters wordt rondom de
vakantie alweer 4 jaar en gaan na de zomervakantie naar school. Ook zal de peuteropvang straks 6 weken
gesloten zijn in de zomervakantie.

Bij de BSO hebben we nu een sjoelbak en hier wordt gretig gebruik van gemaakt. Vooral bij de VSO zijn er
regelmatig sjoel-battles. Super leuk hoe enthousiast de kinderen hierover zijn! Verder wordt er veel
geknutseld, worden er hele forten gebouwd in de zandbak, maken de kinderen knikkerbanen van de kapla
en bewegen we in de gymzaal met onze sport bso’er. 

Wij wensen jullie allemaal een goede zomervakantie toe!



Belangrijke data:
 

7 juli Schoolreisje groep 1 t/m 6

11 juli
Groep 8 voert de musical op! 

's Middags mogen de groepen 3 t/m 8 
kijken.

11 juli De kleuters zijn deze middag gewoon 
vrij, net zoals anders.

13 juli
Van 11.00-11.45 uur een kijkje nemen in 

je nieuwe groep! Groep 8 neemt 
afscheid. 

14 juli
De kleuters gaan deze middag naar 

school, anders dan vermeld in de 
kalender.

14 juli Rapport 2

15 juli 12.00 uur start zomervakantie!

Aanspreekpunt: Ruth Staman en
Marion Oosterveld. Per mail bereikbaar opr.staman@wegwijzerenter.nl

m.oosterveld@wegwijzerenter.nl.

contact

Lied van de week

Deze week zingen we: Ps 150:1 'Looft
God, looft Hem overal.'

Jarig:
12 JULI  SVEN ROHAAN GR. 5


