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 DONDERDAG 1 SEPTEMBER 2022

WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

We zijn weer begonnen..!
Afgelopen maandag was het dan zover: de eerste
schooldag na de zomervakantie! Wat was het fijn om alle
kinderen en vele ouders weer op school te zien!
Vrolijke, maar soms ook gespannen gezichten tijdens de
eerste schooldag. Gelukkig waren de meeste kinderen al
snel gewend en zijn we goed van start gegaan. 
In alle groepen was er ruimte en aandacht voor
kennismaking en het delen van vakantieverhalen. Verder
zijn we in de klassen volop bezig met 'De Gouden Weken'.  
Ook is juf Luby is deze  week op bezoek geweest in alle
groepen om kennis te maken met alle kinderen van 'De
Wegwijzer'. Zo langzamerhand wordt deze juf steeds
meer 'Wegwijs'. 

Privacy instellingen Parro
We willen u vragen om voor dit nieuwe
schooljaar de privacy instellingen voor
uw kind(eren) weer in te stellen op
Parro. De school heeft toestemming
nodig om beeldmateriaal te delen. 
U kunt in Parro uw voorkeuren
aangeven. Dit gaat als volgt: Ga naar het
groepenscherm. Tik op privacy-
voorkeuren. 
Geef per kind aan wat de voorkeuren
zijn, via de stipjes op het potloodje
achter het kind. Wilt u dit voor 9
september doen? 
Alvast bedankt!

Parro gebruiken we voor de nieuwsbrief,
mededelingen of vragen. De leerkracht
kan ook foto’s delen van een
groepsactiviteit, U kunt als ouder de
leerkracht een belangrijke mededeling
of vraag sturen.  



   

9 september Valerie Schreurs Groep 3

10 september Sepp Brinks Groep 5

I

Even voorstellen...

Jarig!

Even voorstellen...
Hallo iedereen,

 
Mijn naam is Rachelle Pijffers en ik kom dit jaar stage lopen op de Wegwijzer. 
Op maandag ben ik te vinden in de groep 2 bij juf Willianne. Ik volg de PABO op de Viaa
in Zwolle en werk als onderwijsassistent op de Morgenster. 

Over mijzelf; Ik ben 20 jaar en kom uit Rijssen. In mijn vrije tijd ben ik graag creatief
bezig en hou ik van bakken en koken.

Ik kijk uit naar een leerzaam en leuk jaar!

Groetjes, 
Rachelle Pijffers

 

Wij wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag!
 

Even voorstellen...
Hoi allemaal,

Leuk om via deze weg kennis te maken! Mijn naam is Debora Bakker en ik
ben vierdejaars Pabo student. Afgelopen jaar heb ik in groep 5 stage
gelopen en dit schooljaar mag ik in groep 6 mijn LIO-stage lopen. Dit
betekent dat ik 19 weken lang, 3 dagen in de week voor groep 6 sta.
Hiernaast volg ik 1 dag in de week colleges op de Viaa. Iedere maandag,
dinsdag en woensdag ben ik op de Wegwijzer te vinden. 

Ik kijk uit naar een ontzettend leerzaam en plezierig jaar! 

Groetjes,
Debora Bakker

 
 

 
Mijn naam is Esmé Wolterink en ik ben orthopedagoog bij IJsselgroep/DCTwente.  

Bij (complexe) onderwijskundige vragen kan de school een beroep doen op de expertise van
een orthopedagoog. 



Helaas zijn de luizen ook teruggekeerd
van vakantie en moest de 'rode' brief mee
naar huis. Tijdens de luizen controle zijn
er behoorlijk wat luizen en neten ontdekt. 
Kinderen waarbij luizen en neten zijn
ontdekt, zijn afgelopen maandag
opgebeld en op de hoogte gesteld. 

In alle groepen is afgelopen maandag een
rode brief mee naar huis gegaan met de
oproep om de komende tijd goed te
blijven controleren en te behandelen
waar nodig. 

Op maandag 12 september zal er een
her controle plaatsvinden.  

Verder zijn we nog op zoek naar ouders
die willen aansluiten bij het helpen tijdens
luizencontroles. Helpt u mee?

 U kunt zich opgeven bij Karin Sloof:
karinsloof81@hotmail.com. 

De kinderen van de Wegwijzer sponsoren al jaren vier kinderen via de stichting Woord en Daad. Het zijn
twee meisjes en twee jongens uit Sierra Leone, Filipijnen, Colombia en Ethiopië. We vinden het belangrijk
dat wij, als Enterse school, voor deze vier kinderen het verschil kunnen maken. Van het geld dat we
maandelijks sturen kunnen deze kinderen naar school en is er genoeg geld voor voeding en andere
belangrijke zaken. De kinderen kunnen hier elke maandagmorgen geld voor meenemen naar school, dit
wordt ingezameld en opgestuurd naar dit mooie project. Helpt u dit jaar ook weer mee? Alvast heel erg
bedankt namens Mariah, Dararetu, Johan David en Abu. 

Luizen!Informatieavond

Jaarkalender

19:00 uur: groepen 1, 3, 5 en 7 
20:00 uur: groepen 2, 4, 6 en 8

Op woensdagavond 7 september hopen wij u te ontmoeten
op de informatieavond. 
Naast het ontmoeten willen we u graag informatie geven
over het leerjaar van uw kind. 

De verdeling is als volgt; 

Woensdag 7 september
 

De ouders van groep 8 zijn welkom in het lokaal van groep
7. Hier is meer ruimte om u te ontvangen. 

Graag tot dan!

Afgelopen maandag zijn de jaarkalenders
meegegeven aan alle oudste kinderen. 
Mocht u er geen hebben ontvangen, dan horen
wij dat graag. 
In de jaarkalender staat biddag vermeld bij 9
maart, dit moet uiteraard woensdag 8 maart zijn. 

Schoolbel
Misschien heeft u het al opgemerkt: de eerste schoolbel
gaat vanaf deze week om 8:25 uur. Alle kinderen gaan na
de eerste schoolbel rustig naar binnen, zodat we om 8:30
uur echt kunnen starten in de klas. De groepsleerkracht zal
na de eerste bel bij de deur gaan staan om de kinderen te
ontvangen. 

Adoptiekinderen

 
Leert je niet de goede antwoorden,
maar de goede vragen te stellen. 

 
(omdenken)

Een goede leraar...

mailto:karinsloof81@hotmail.com


Belangrijke data:

 
7 

september 19:00 uur: groep 1, 3, 5, en 7
20:00 uur: groep 2, 4, 6 en 8. 

Informatieavond; 

26 en 27 
september verwachtingsgesprekken

Directeur Mirjam Luby, aanwezig op maandag,

dinsdag en donderdag. Altijd per mail bereikbaar

op; directie@wegwijzerenter.nl 
 

Contact

Hallo allemaal,

De zomervakantie is al weer voorbij en bijna alle kinderen zijn sinds deze week weer terug bij ons op de
groepen. Wat zijn de 6 weken voorbij gevlogen. We vinden het heel fijn om iedereen weer terug te zien na
hun welverdiende vakantie en starten het nieuwe schooljaar met nieuwe thema’s op de groepen. 
Op het KDV gaan we de komende weken werken met het thema ‘dit ben ik’ en bij de PO werken we met
het thema ‘Welkom op de groep’. 
In de zomervakantie waren wij voor het KDV en de BSO gewoon geopend en hebben de kinderen ook
niet stil gezeten. Bij de BSO hebben we gewerkt met het thema ‘backpack je gek’. Elke week werden er
verschillende landen behandeld waarmee activiteiten en knutsels werden gedaan. Ook zijn we nog een
aantal keer met alle kinderen op uitstapje geweest naar kinderboerderij Dondertman in Holten. De grote
kinderen vermaakten zich in het skelterpark en de kleine kinderen van het KDV genoten van het knuffelen
met alle dieren en de speeltuin. 
 Daarnaast was het natuurlijk fantastisch zomerweer en zijn we veel buiten geweest.
We hebben ontzettend genoten van de zomer!   

Hartelijke groet, de leidsters van de Kindertuin. 
 

De kindertuin



Ontdek jouw creatieve droom tijdens het open huis van Kaliber!
 

Heb je altijd al gedroomd over een spetterende muziekcarrière? Van je eigen schilderijen aan de muur of van
toneelspelen voor publiek? Tijdens het open huis van Kaliber Kunstenschool maak je kennis met alle mogelijkheden.
Kalibers gepassioneerde docenten nemen je mee in de wereld van kunst en cultuur en kun jij van alles uitproberen:
instrumenten, theater of beeldende kunst. Geen droom is te gek bij Kaliber. Heb je jouw creatieve ambitie helemaal
gevonden? Schrijf je dan ter plekke in voor een gratis proefles. Bovendien is er een leuke winactie. Schrijf je ultieme,
creatieve droom op en stop deze in de droombox. Dan maak je kans op een gratis korte cursus naar keuze!

Open huis Kaliber
Zaterdag 17 september, 13:00-15:00 uur
Locatie: De Passie, Akkerwal 2 in Wierden
www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis

 


