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Kernwaarden vanuit onze visie Lied van de week
 Het lied van volgende week:  

Psalm 84: ' Wat hou ik van Uw huis'                          
https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s

Luizenvrij!
Wat fijn om te kunnen vermelden dat de school luizenvrij is! We willen
ouders bedanken voor het adequaat handelen bij de bestrijding van
de luizen. Wel willen we u vragen om alert te blijven en oude neten te
verwijderen als u deze opmerkt bij uw kind(-eren).  
We bedanken hierbij ook de ouder(s) die hebben meegeholpen met
de luizencontroles. 
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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER
'Met jouw talent op weg!'



   

22 september Guus Gerritsen Mulkes Groep 2

25 september Maud Pluimers Groep 4

Oproep brigadier
Deze week is er een overleg geweest met
onze verkeersouders Marieke Achterkamp
en Judith ten Wolthuis. We zijn blij u te
kunnen melden dat de bezetting voor het
brigadieren bijna rond is. Wel zijn we nog op
zoek naar iemand die op op maandagmiddag
om 12:00 uur kan brigadieren aan de
Rijssenseweg. Opgeven kan via de
verkeersouders of via
directie@wegwijzerenter.nl. 

 

Fietscontrole
Op 25 oktober is er de jaarlijkse fietscontrole.
Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland
controleren de fietsen van de kinderen. We
vinden het belangrijk dat de kinderen op een
veilige fiets kunnen deelnemen aan het
verkeer. 
U ontvangt t.z.t. een checklist waarop u kunt
zien waar een veilige fiets aan moet voldoen. 

 

Wij wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag!
 

Jarig!

Inschrijving
verwachtingsgesprekken

De opgave voor de verwachtingsgesprekken verloopt via
inschrijving middels Parro. De mogelijkheid tot inschrijving wordt
op maandag 19 september opengezet. Gezinnen met meerdere
kinderen op school kunnen zich inschrijven vanaf 18:00 uur.
Vanaf 20:00 uur heeft iedereen de mogelijkheid om zich in te
schrijven. 

De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 26 september
en dinsdag 27 september. Dit gesprek vindt plaats op school, in
het klaslokaal van uw kind. Bij de groepen 7 en 8 zijn de kinderen
ook aanwezig bij het gesprek. 

We willen u vragen om het 'formulier verwachtingsgesprek' in
te vullen en deze mee te nemen naar het verwachtingsgesprek. 
Dit formulier wordt a.s. maandag 19 september meegegeven. 

Alvast bedankt en van harte welkom!

 

Voorleeswedstrijd
Vanaf deze week kunnen de kinderen zich inschrijven voor de
voorrondes van de voorleeswedstrijd op vrijdag 14 oktober. Als je
kind graag mee wil doen, zoek dan samen een boek uit dat past
bij de leeftijd en zoek een interessant stukje dat voorgelezen kan
worden (max. 3 minuten).  
Succes allemaal!



Sport- en spelochtend /treintje Bello

Kinderboekenweek
Ook dit jaar heeft Kinderen voor Kinderen weer een nieuw lied voor de Kinderboekenweek: Gi-Ga-Groen! Het
liedje is te vinden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY en de bijbehorende
dansinstructie via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=5gPCIDdnlsw

De kinderboekenweek duurt van 5 t/m 16 oktober 2022. Ook op school zullen we hier aandacht aan
besteden. Hier zullen we u op een later moment verder over informeren. 

Binnenkort is het weer zo ver, de boekenmarkt! Dit is op woensdag
12 oktober van 11.00 tot 12.00 uur. Beginnen jullie nu vast met het
verzamelen van boeken die jullie willen verkopen? Prijs deze dan
ook alvast thuis. 
(Maximaal 1 euro per stuk). 

Boekenmarkt!

Wat hebben we genoten! 
Woensdag mochten de groepen 6, 7 en 8 naar de velden van Enter Vooruit. Hier deden we mee aan de sportdag,
geregeld door de organisatie van de Enterse Dagen. Wat was het gaaf zeg! We mochten lasergamen, rijden op een
stier, touwtrekken, over een stormbaan en nog veel meer. Donderdag waren de groepen 3, 4 en 5 aan de beurt.
Wat hebben we een gezellige ochtend gehad! Meer foto's zijn te vinden op Parro en www.entersedagen.nl  

Hieronder een kleine impressie van de sport- en spelochtenden en de rondrit in treintje Bello tijdens de Enterse
dagen. 

https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY
https://www.youtube.com/watch?v=5gPCIDdnlsw




Belangrijke data:
 

19 september Inschrijven verwachtingsgesprekken

26 en 27
september Verwachtingsgesprekken

12 oktober Boekenmarkt: 11:00u.-12:00u.

14 oktober Voorleeswedstrijd

25 oktober Fietscontroles voor de groepen 
3 t/m 8

Directeur Mirjam Luby, aanwezig op
maandag, dinsdag en donderdag. Altijd

per mail bereikbaar op;directie@wegwijzerenter.nl 
 

Contact

Winnaars vakantiefoto wedstrijd 
Voor de vakantie mocht iedereen meedoen aan de vakantiefoto wedstrijd! De opdracht was: maak een
foto met een gele ballon. Waar? Op vakantie/een plek waar jij plezier beleeft. 
Wat zijn er ontzettend leuke foto's gemaild! Het was voor onze jury een behoorlijke klus om een keuze te
maken. 

Toch is het gelukt om 3 winnaar uit te kiezen; 
Foto 1 heeft de eerste prijs gewonnen (Finn uit groep 2), foto 2 heeft de derde prijs gewonnen (Lene uit
groep 5) en foto 3 heeft de tweede prijs gewonnen (Anna uit groep 7). 

 

 

1e 
 

FINN 
1e prijs 

ANNA
2e prijs

LENE
3e prijs

V
 

VAN HARTE GEFELICITEERD ALLEMAAL! GOED GEDAAN!!
 

 


