
 

Het lied van volgende week: 
ELB 456  'Kijk eens om je heen'   

DE WEGWIJS
 DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2022

WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Lied van de week

Met jouw talent op weg!'

Kernwaarden vanuit onze visie

Op maandag 26 en dinsdag 27 september
zijn de verwachtingsgesprekken.
Inmiddels heeft u zich kunnen inschrijven
middels Parro. 

Tijdens de verwachtingsgesprekken kunt
u nader kennis maken met de leerkracht
en verwachtingen uitspreken voor dit
schooljaar, zodat we samen een goede
start kunnen maken. De leerlingen uit de
groepen 7 en 8 worden worden verwacht
aanwezig te zijn bij de
verwachtingsgesprekken. 

Wilt u het ingevulde 'formulier
verwachtingsgesprek' meenemen? 

Welkom!
 

Verwachtingsgesprekken

De kinderen kunnen van betekenis zijn voor de wereld van vandaag
en morgen als ze;

 
een moreel bewustzijn hebben ontwikkeld.

 



26 september Stanley Vruggink Groep 3

27 september Noud Nieuwenhuis Groep 8

29 september Siem Aijtink Groep 5

29 september Ralph ten Brinke Groep 5

30 september Abel Tijhof Groep 7

C.B.S. De Wegwijzer biedt allerlei vormen van opvang aan binnen school. Er zijn peutergroepen, voor-en
naschoolse opvang en kinderopvang. Onze partner hierbij is De Kindertuin. 

 
Hieronder vindt u de contactgegevens. 

Locatie-aanspreekpunt : Marissa Lankamp 
Telefoonnummer locatie: 0547 214027 

 
Directie: Gerjanne Schaap, 06 28562140 of g.schaap@dekindertuin.nl 

Informatie: www.dekindertuin.nl
 
 
 

Music 4 kids

Jarig!

Alle opvang bij 'De Kindertuin'

Van hart gefeliciteerd!

 

 
Binnenkort start in Enter weer een cursus Music4Kids voor de groepen 3,4 en 5. Deze (voorheen AMV) cursus
wordt gegeven vanuit Kaliber Kunstenschool in samenwerking met de Muziekvereniging Enter. De
muziekcursus start op vrijdag 23 september. Voor meer informatie zie de bijlage. 

Piano in de school!
 

Sinds deze week is dit onze nieuwste aanwinst op 'De
Wegwijzer!' Inmiddels zijn er heel wat vrolijke noten op
gespeeld door meester Frank ;-)! 

Met de komst van de piano  kunnen we o.a. onze
muzieklessen nog meer inhoud geven!

We willen Simone ten Brinke hartelijk bedanken voor deze
gift. 



maandag
26 september Verwachtingsgesprekken

Dinsdag 27
september verwachtingsgesprekken

5 oktober Start Kinderboekenweek

12 oktober Boekenmarkt van 11:00 u.- 12:00 u. in de groepen 3 t/m 8

14 oktober Voorleeswedstrijd

17 t/m 21 oktober Herfstvakantie

24 oktober Leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

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

 
Inmiddels krijgen we de eerste berichten binnen van ouders waarvan de kinderen positief zijn getest op
Corona. De 5 dagen quarantaine geldt nog steeds bij een positieve zelftest. De dag waarop de klachten zijn
begonnen telt als dag 0. 
Op dit moment zien we ook kinderen op school die verkouden zijn en/of hoesten. Met de intrede van de herfst
kan het iets zijn wat er 'gewoon bij hoort'. Toch willen we u vragen alert te zijn en te blijven en waarderen het
zeer als u uw kind wilt testen op Corona bij klachten die hierop wijzen. 
Mocht hij/zij Corona hebben, dan geldt er dus een quarantaine periode van 5 dagen. Op deze manier hopen we
dat andere kinderen en personeelsleden niet worden besmet. Bij besmetting van meerdere collega's is
vervanging regelen voor de groep heel moeilijk. We vragen u dan ook om de Parro en mail goed in de gaten te
houden, want mocht er geen vervanging mogelijk zijn, dan laten we z.s.m. weten middels mail/Parro dat de
kinderen thuis moeten blijven. Uiteraard doen we ons uiterste best om alle groepen bezet te houden! 

Op school zijn zelftesten aanwezig. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u dit aangeven bij de
groepsleerkracht van uw kind. 

Belangrijke data:

 

Corona


