
 

Week 40:
Opwekking voor kids 301 - God is een Kunstenaar
https://www.youtube.com/watch?v=DPPBQRTzBQY

Week 41: 
Gezang 14 -  De Heer is mijn Herder

DE WEGWIJS
     DONDERDAG 6 OKTOBER 2022

WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Lied van de week

Met jouw talent op weg!'

Kernwaarden vanuit onze visie

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

 
effectief kunnen communiceren met anderen 

 

Schoolplan
Elke school heeft een schoolplan. Hierin staat beschreven wie we zijn als school en waar we de
komende jaren aan willen werken. Ons huidige schoolplan loopt van 2019-2023. 
Dat betekent dat we dit schooljaar alvast gaan nadenken over de richting voor de komende vier jaar en
beginnen met het schrijven van een nieuw schoolplan voor 2023-2027. 
Daarom hebben we samen met het team op maandag 24 oktober een studiedag om na te denken over
de koers van de school.  

Denkt u eraan dat alle kinderen op maandag 24 oktober vrij zijn?  

Stagiaires 
In de afgelopen week zijn er een tweetal nieuwe stagiaires gestart in groep 1 en groep 7. 
In groep 1: Carola Stout (PABO 1), in groep 7: Stefan Brandriet (PABO 1). Zij zijn aanwezig 
op donderdag en vrijdag. 
We wensen Stefan en Carola heel veel (leer-)plezier op onze school!



Schoenendoosactie
In november gaan we weer meedoen met ‘Actie Schoenendoos”. Al vele
jaren wordt de schoenendoosactie georganiseerd in heel Enter. Een actie
waarbij kinderen op school een schoenendoos versieren en thuis vullen
met schoolspullen, speelgoed en hygiëneproducten om daarmee een
fantastisch cadeau te maken voor kinderen die leven in moeilijke
omstandigheden. Na de herfstvakantie gaan alle kinderen de doos op
school versieren. De schoenendoos kan thuis worden gevuld. Het
inleveren van de gevulde schoenendoos kan tijdens de vieringen op
zaterdag 5 en zondag 6 november in de Gereformeerde kerk, Hervormde
kerk, RK kerk en Reggestroom. Een aantal kinderen hebben de folder
schoenendoosactie al meegenomen naar huis. Mocht u deze nog niet
hebben ontvangen, dan volgt deze tegelijkertijd met de versierde
schoenenendoos. De folder is ook als bijlage aan deze nieuwsbrief
toegevoegd. 
Op de website www.schoenendoosactie.nl kunt u meer informatie vinden
over deze actie. We vragen of de kinderen allemaal een lege
schoenendoos willen meenemen naar school. Dit kan vanaf nu, maar ook
nog in de eerste week na de herfstvakantie. 

10 redenen waarom lezen zo belangrijk is;
 

1. Lezen ontwikkelt de taalvaardigheid
 

2. Lezen ontwikkelt het denken en verbeelden
 

3. Lezen verschaft prikkels aan het hongerige brein
 

4. Lezen geeft kennis en inzichten 
 

5. Lezen traint de concentratie
 

6. Lezen ontwikkelt het zelfinzicht 
 

7. Lezen leert over de ander
 

8. Lezen leert over mogelijke consequenties 
 

9. Lezen geeft inzicht in normen, regels en gebruiken
 

10. Lezen ondersteunt de identiteitsontwikkeling
 

Het belang van (voor-)lezen!

Vervanging voor de groep

We vragen of er inval beschikbaar is via de A pool (binnen onze vereniging) of B pool (via OBT)
Is er geen vervanging, dan proberen we het intern op te lossen. Vooral de eerste dag, om de kinderen niet
naar huis te hoeven sturen.
Lukt vervanging niet na de eerste dag/dagen, dan kan het zijn dat we een groep geen onderwijs kunnen
bieden en zullen de kinderen thuis moeten blijven. Als de leerkracht geen ernstige ziekteverschijnselen
heeft, kunnen we overgaan tot online lessen.

U heeft het deze week wellicht al gemerkt. Binnen ons team waren er een aantal collega's die door ziekte (of
andere omstandigheden) geen les konden geven. Ook deze week werd duidelijk dat het vinden van vervanging
voor de groep(-en) een hele uitdaging is. Het kan dus voorkomen dat er binnen een week verschillende
invallers voor een groep staan. Het vinden van vervanging blijft moeilijk. 
Daarom is het goed te weten wat er gebeurt wanneer een leerkracht ziek is:

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! 

http://www.schoenendoosactie.nl/


Boekenmarkt  
Volgende week woensdag op 12 oktober is er onze jaarlijkse boekenmarkt! 
Wilt u thuis weer leuke kinderboeken verzamelen met uw kind(eren) die prima nog een ronde mee kunnen,
maar bij u thuis niet meer gelezen worden? Erg leuk om deze van eigenaar te zien wisselen op deze ochtend.
 
Datum: 12 oktober
Tijdstip: 11.00 u. -12.00u. 
Locatie: De Wegwijzer 

Even wat organisatorische punten op een rijtje: 
• Groep 3 - 8 verkoopt boeken in de eigen klassen. 
• Thuis de boeken voorzien van prijsjes (te denken valt aan kleine prijsjes, tussen de €0,05 – max €1,-) 
• Groep 1 en 2 loopt met papa/mama/opa/oma/juf rond. 
• Groep 1 en 2 mag daarna gelijk mee naar huis. 
• Groep 3 – 8 ruimt na 12.00u de klas op en is gewoon om 12.15u vrij. Om het niet te druk te laten worden
vragen we om met 1 volwassene uit een gezin te komen. 
 
We wensen iedereen alvast heel veel plezier met de aankoop en verkoop van boeken.  

Kindervoorstelling in de 
herfstvakantie

De Culturele Raad Wierden heeft
voor de herfstvakantie eeen
kindervoorstelling georganiseerd
voor kinderen van 4 tot ongeveer 9
jaar. 
Voor meer informatie verwijzen we
naar de bijlage. 

Uitnodiging kinderboekenmarkt



12 oktober Seth Nieuwenhuis groep 3

Voorleesexpress

Van harte gefeliciteerd!
 

Er is er één jarig...!

De voorleesexpress is een initiatief van de bibliotheek voor gezinnen met als doel het aanbieden van extra
hulp van taalondersteuning bij kinderen. In de praktijk betekent dit dat een vrijwilliger 1x per week (in overleg)
bij u thuis komt om voor te lezen/spelletjes te doen.

De bibliotheek Wierden bracht onderstaand bericht onder onze aandacht, met het verzoek om deze te delen
in de nieuwsbrief:  

Graag attenderen wij jullie op de Voorleesexpress, waarbij kinderen extra ondersteuning krijgen in de
taalontwikkeling door middel van thuis voorlezen in het gezin. We hebben momenteel een aantal vrijwilligers
beschikbaar die graag komen voorlezen. Indien jullie kinderen van 2 tot 8 jaar hebben die extra ondersteuning
kunnen gebruiken dan kunnen zij aangemeld worden via de link van de website van de Voorleesexpress en
kunnen wij ze koppelen aan een voorlezer. U kunt u ook aanmelden bij de leerkracht. 

Voor meer informatie kunt u de volgende links bekijken: 

·Promotiefilmpje Voorleesexpress: https://vimeo.com/648982657

·Link naar website: https://voorleesexpress.nl/
 

Luizencheck
We willen u vragen om goed te blijven controleren op luizen en neten. Er zijn in verschillende groepen toch
weer luizen ontdekt. Na de herfstvakantie, op dinsdag 25 oktober, zal er opnieuw een luizencontrole
plaatsvinden op school.

Start Kinderboekenweek!
Het was een swingende start van De Kinderboekenweek! Afgelopen woensdag is De Kinderboekenweek
geopend met een dansuitvoering op de muziek van het Kinderboekenweeklied 'Gi-Ga-Groen'. 

Deze week is Lizelot Versteeg op bezoek in de groepen 1 t/m 8 voor een Gi-Ga-Groene tekenworkshop. 
De kinderen hebben geleerd hoe ze met simpele vormen een dier kunnen tekenen. De verschillende manieren
van illustreren zijn besproken in de klassen. Tussendoor was er tijd voor bewegen en was er tijd om je eigen
fantasiedier te tekenen. Het was prachtig om het enthousiasme en de verwonderde gezichten te zien tijdens
deze workshop. Ook zijn er een aantal kinderen op bezoek geweest bij de bibliotheek in het kader van de
Kinderenboekenweek. Ook voor volgende week staan er mooie activiteiten op het programma, zoals u heeft
kunnen lezen in de nieuwsbrief van vorige week! 

 

https://vimeo.com/648982657
https://voorleesexpress.nl/


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 Luizencontrole

25 oktober Fietscontrole voor de groepen 3 t/m 8

2 november Dankdag

Directeur Mirjam Luby, aanwezig op
maandag, dinsdag en donderdag. 
Altijd per mail bereikbaar op;
directie@wegwijzerenter.nl

Contact

Belangrijke data:




