
 

Opwekking voor kids 301 - God is een Kunstenaar
Wij hebben een Kunstenaar als Vader! Een grote Kunstenaar.
Hij maakte de sterren en de maan; Maar ook jou en mij.
Omdat hij van je houdt. 

https://www.youtube.com/watch?v=DPPBQRTzBQY
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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Lied van de week

Met jouw talent op weg!'

Kernwaarden vanuit onze visie

Het is deze week de Week Tegen Pesten met als onderwerp:
"Grapje! Moet toch kunnen". 
We vinden het op school belangrijk om hier aandacht aan te
besteden. Daarom is er in elke klas op eigen niveau een les
over geweest. Misschien kunnen de kinderen er thuis zelf iets
over vertellen?

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

 
Kennis hebben van de wereld. 

(dichtbij en ver weg)

 

Week tegen het pesten

Terugblik verwachtingsgesprekken
We kijken terug op goede gesprekken met u als
ouder(s)/verzorger(s). Als school vinden we het belangrijk om
samen af te stemmen op de onderwijsbehoeften van uw kind.  
Natuurlijk kunt u buiten de gesprekken om altijd vragen
stellen aan de leerkracht. Ook is het mogelijk, indien
wenselijk, om extra gesprekken in te plannen. U kunt bellen
of mailen met de leerkracht, wanneer u een vraag heeft. We
willen u bedanken voor uw komst!



Gi-Ga-Groen!

Op woensdag 5 oktober om 8:30 uur openen we de Kinderboekenweek 2022 middels een gezamenlijke
dansuitvoering op het plein door alle groepen op de muziek van het Kinderboekenweeklied 'Gi-Ga-Groen'.  

Tijdens de Kinderboekenweek komt Lizelot Versteeg op bezoek voor een Gi-Ga-Groene tekenworkshop en
gaat met de kinderen uit groep 1 t/m 8 onderzoeken hoe je met simpele vormen een dier kunt tekenen. 

Wim Getkate komt op bezoek bij de groepen 1 t/m 3 en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen! 

Wim van Wingerden komt in de groepen 4 en 5 voor een workshop over Fossielen & Dino's. Dit vanuit een
christelijk perspectief. 

De groepen 6 t/m 8 brengen gaan op bezoek bij de fam. Maassen van de Brink. Zij zullen ons laten zien hoe
het schapen drijven in zijn werk gaat. 

Op woensdag 12 oktober staat er een boekenmarkt op het programma. De boekenmarkt is van 11:00-12:00
uur en zal worden gehouden in de groepen 3 t/m 8. Denkt u eraan om alvast boeken te verzamelen voor de
boekenmarkt? 

Voorleeswedstrijd! De voorleeswedstrijd zal plaatsvinden op 14 oktober met de aanwezigheid van een
deskundige jury! 

 
Gi-Ga-Groen! is het thema van de Kinderboekenweek 2022. De Kinderboekenweek is van 5 t/m 16 oktober. 
Dit jaar staan kinderboeken over de natuur en dieren centraal.  
Natuur is overal om ons heen. En wat valt er veel te zien en te ontdekken! Tijdens de Kinderboekenweek zal er
in alle groepen aandacht aan besteed worden aan dit thema, waarbij lezen en leesplezier, maar ook
onderzoeken en ontdekken voorop staan! In deze week zijn er ook een aantal groepen die de bibliotheek
bezoeken in het thema van Gi-Ga-Groen. 

Aansluitend bij het thema Gi-Ga-Groen staan er verschillende activiteiten op het programma; 

       We bekijken verschillende manieren van tekenen (of illustreren zoals dat zo mooi heet). Daarna laten we 
      onze fantasie de vrije loop en bedenken we samen een fantasiedier! Tussendoor komen we lekker in 
      beweging, om de inspiratie een beetje ‘los te schudden’. En dan is het tijd om aan de slag te gaan met je           
      eigen tekening. Dat kan je lievelingsdier zijn, een dier waar je veel bewondering voor hebt, of een zelf 
      bedachte nieuwe diersoort!

 
Kinderen komen op school om o.a. te leren. Gelukkig zijn er juffen en meesters die daarbij helpen.
De meeste kinderen vinden het fijn op school. Je leert er veel en je hebt er vriendjes of vriendinnetjes. Voor
sommige kinderen is de school niet zo leuk. Dat kan bijvoorbeeld komen, doordat ze het allemaal te moeilijk
vinden. Het kan ook komen, doordat ze zich niet veilig voelen op school.   
Iedereen heeft wel eens momenten, die moeilijk kunnen zijn en dat je verdrietig bent. Dit kan op school, na
schooltijd, maar dit kan ook thuis zijn. Die problemen kunnen klein of groot zijn, maar dit kun je zelf niet altijd
goed inschatten. Dan is het fijn om er even over te praten.   

Als dat zo is: als je je onveilig voelt op school of thuis en je weet niet wat je eraan moet doen, dan kun je in elk
geval terecht bij de vertrouwenspersoon. Bij ons op school is dat juf Herma Slots. 
Door naar jou te luisteren en vragen te stellen kan ze je helpen om te kijken wat de volgende stap kan zijn.  
Natuurlijk kun je altijd een gesprekje hebben met je ouders, je eigen juf of meester, maar in sommige gevallen
kan het fijn zijn om met iemand te praten die wat neutraler is.    
Deze week gaat juf Herma de klassen in om de kinderen op de hoogte te brengen van de rol van
Vertrouwenspersoon en laat ze de 'brievenbus' zien, waar kinderen een briefje met een vraag of klacht in
kunnen doen. Ouders kunnen ook altijd mailen naar h.slots@wegwijzerenter.nl of gewoon bellen of
langskomen!

Van de vertrouwenspersoon; juf Herma

mailto:h.slots@wegwijzerenter.nl


Jens Oosterdom 5 oktober Groep 2

JARIG!

Zingen maakt blij!
Vind je het leuk om te zingen? Dan is het interkerkelijk kinderkoor ''Zingen maakt blij'' misschien wel iets
voor jou! Met elkaar wordt er gezongen over God, de Bijbel, vriendschap en andere alledaagse dingen.
Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage. 

Fietscontrole 
Op dinsdag 25 oktober is er een fiets controle voor de groepen 3 t/m 8 bij ons op
school. Veilig Verkeer Nederland, afdeling Enter-Wierden is hierbij aanwezig. 

De donkere dagen komen er weer aan. Extra belangrijk om goed zichtbaar te zijn in
het verkeer! In de bijlage is een blad 'zien en gezien worden' op de fiets
toegevoegd. 

 Op 4 oktober is het dierendag! Een dag om je eigen huisdier extra te verwennen! 
 Op deze dag mogen alle kinderen een knuffel meenemen naar school. 

 Sinds een aantal jaren kent de Wegwijzer ook een gebedskring. Eens in de maand is er voor ieder die zich als
(groot)ouder, verzorgende of docent betrokken weet bij onze school een moment om samen voor de school,
de kinderen en de leerkrachten te bidden. We komen afwisselend op een woensdag- of donderdagmorgen van
8.30-9.00u bij elkaar in de personeelskantine van de school. Na een korte inleiding aan de hand van een
dagboek over gebed worden de gebedspunten geïnventariseerd. Via een gebedsschrift dat de klassen
rondgaat, draagt iedere maand een andere klas gebedspunten aan. We bidden ook altijd voor de leerkrachten
en directie in het algemeen en voor de kinderen die in de afgelopen periode hun verjaardag mochten vieren.
Na inventarisatie van de gebedspunten wordt er een kringgebed gehouden. De meeste deelnemers aan de
gebedskring bidden hardop mee. Maar er is ook de mogelijkheid om in stilte mee te bidden. Vanwege de
drukke agenda’s houden we de bijeenkomst bewust niet te lang en proberen we rond 9.00u af te ronden. Op
dit moment zijn we meestal met zo’n 3-5 personen aanwezig op de gebedskring. We zouden het mooi vinden
wanneer nog meer mensen met ons mee willen bidden voor een school waar kinderen al jong God mogen
leren kennen en vanuit de verbinding met Hem als mens mogen openbloeien. We geloven dat een eenvoudig
gebed veel uit kan werken omdat de Heere God er kracht aan wil verlenen (Jakobus 5:16). Voor meer
informatie over deze gebedskring kun je contact opnemen met ds. Wim Geuze (0547-381222 /
predikant@hervormdenter.nl). Je kunt ook vrijblijvend een keer langskomen om de gebedskring mee te
maken. In dit schooljaar hopen we op de volgende data bij elkaar te komen: woensdag 26 oktober, woensdag
23 november, donderdag 15 december, woensdag 25 januari, donderdag 16 februari, woensdag 22 maart,
donderdag 26 april, woensdag 24 mei, do 22 juni en woensdag 19 juli. Weet je van harte welkom!

 

Dierendag 

Gebedsgroep

mailto:predikant@hervormdenter.nl


In het Nederlandse onderwijs is een Medezeggenschapsraad (MR) verplicht. De MR bestaat uit personeel en
ouders. Zij beslissen o.a. mee over onderwijsinhoudelijke keuzes en over de besteding van de vrijwillige
ouderbijdrage. Op school worden iedere dag grote en kleine beslissingen genomen. Deze beslissingen zijn van
invloed op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en
personeelsleden van de MR inspraak op het beleid van de school. Die inspraak kan via de
medezeggenschapsraad (MR). Belangrijke veranderingen worden door de directie voorgelegd aan de MR. De MR
bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord gaat, kan de directie de verandering
doorvoeren. 
Wie zitten er in de MR? Namens het team zijn dit Jannieke Lingeman, Wendy de Jong en Willianne Slagman. 
Namen de ouders zijn dit Hanneke Maassen van den Brink, Annet Noeverman en Janneke ter Harmsel.
De eerste MR vergadering van dit jaar zal plaatsvinden op 6 oktober. 

MR

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 ontvingen vandaag het blad “verrekijker”. Dit blad
ontvangen we van de stichting Woord en Daad en is een gratis attentie voor de leerlingen. De wereld ver weg
komt dichterbij! Via Verrekijker, het schoolmagazine van Woord en Daad, leren leerlingen verder kijken dan
hun eigen wereld en maken ze kennis met leeftijdsgenoten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Verrekijker



4 oktober Dierendag

5 oktober Start Kinderboekenweek / dag van de leraar

6 oktober MR vergadering

11 oktober Reggesteyn Experience Day voor groep 8

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 Fietscontrole voor de groepen 3 t/m 8

2 november Dankdag

Belangrijke data:

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

per mail bereikbaar op;directie@wegwijzerenter.nl 
 

Contact




