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Trashpackers

Afgelopen vrijdagmiddag kwam Tijmen Sissing bij ons op
school om een gastles te geven over zwerfafval. De
kinderen uit groep 5 en 6 hebben deze middag veel
geleerd en samen met Tijmen hebben ze de hele buurt
weer netjes opgeruimd. Wil je meer te weten komen
over dit initiatief? Neem snel een kijkje op
www.trashpackers.org

Met jouw talent op weg!'

Oproep schaakdocent
In groep 7 en 8 geven wij de mogelijkheid om
schaakles te volgen na schooltijd. Sinds dit
jaar hebben wij hier helaas geen docent
meer voor. Kent u iemand die het leuk vindt
om schaakles te geven aan een stel
enthousiaste kinderen, zou u dit dan door
willen geven aan ons? U mag dan een
berichtje sturen naar juf Ruth:
r.staman@wegwijzerenter.nl

Mobiele telefoons voortaan thuislaten
We zien dat er een aantal kinderen zijn die hun mobiel meenemen naar school. Misschien is
het fijn dat de kinderen onderweg bereikbaar zijn, maar we merken dat er op school soms
misbruik van wordt gemaakt. Er worden foto's gemaakt in de gang, filmpjes afgespeeld, etc.
Kinderen hebben op school geen mobiel nodig. Het leidt af, niet iedereen voelt zich er veilig
door en we maken er ook geen gebruik van. We besluiten daarom dat mobieltjes vanaf
maandag 7 november niet meer naar school mogen. Mocht er noodzaak zijn om toch een
mobiel mee te nemen, ga dan in overleg met de leerkracht. Een medische reden kan
bijvoorbeeld een goede reden zijn om een mobiel mee te nemen. 

Wij hechten veel waarde aan respectvol omgaan met elkaar. 'Hoe app je met elkaar, wat zeg je
wel, wat zeg je niet?' Dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Niet elke reactie is even
leuk en wordt door iedereen goed begrepen. Op school besteden we hier aandacht aan en
daarom doen we mee met de week van de mediawijsheid, met als thema 'like en cancel'. Deze
week (4 t/m 11 november) hebben we het met groep 7 en 8 over het stimuleren van sociaal
gedrag online. De kinderen krijgen goede handvatten om het samen sociaal online te houden.  

Week van de mediawijsheid

http://www.trashpackers.org/


Week 44

Gezang.- 21 
 Alles wat adem heeft, love de 

Here.
 

Week 45
Elb. 429 

Een rivier vol van vrede.

Stan Veldhuis 7 november groep 3

Stef Koster 8 november groep 5

Lotte Pluimers 12 november Groep 4

Levi Zwiers 13 november Groep 3

 

Lied van de week:Post van sponsorkind   
Dararetu Abedu uit Ethiopië.

Jarig!

Activiteiten in de bieb.
In de bibliotheek in Enter zijn regelmatig leuke
activiteiten. Zo ook de komende weken. Er zijn
activiteiten voor de jeugd in verschillende
leeftijdsgroepen. In de bijlage van de nieuwsbrief
vindt u alle activiteiten die de komende weken
plaats zullen vinden. 



Er waren vier verschillende scholen. zoals de
Wegwijzer, de Talenter, de Roerganger, en de
Akkerwal. De dominee was vermakend voor de kleine
kinderen. Hij was verkleed als een melaatse man. Hij
heeft een filmpje laten zien van mensen die vingers,
voeten, handen, armen, verloren hadden. Hij had een
heel mooi verhaal verteld over een melaatse man. 

Gemaakt door Noor en Lindy

 
Leerlingenraad

Terugblik dankdag

Volgende week gaan we weer starten met de verkiezingen voor de  leerlingenraad. Als leerkrachten vinden we
de leerlingenraad erg belangrijk. Wij weten op deze manier wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk
vinden. We proberen de kinderen actief te betrekken bij het schoolgebeuren. Ook voelen de kinderen zich
gehoord en ze krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevorderd. De
kinderen kunnen meedenken, meepraten, problemen aankaarten en discussiëren. Aan de leden van de
leerlingenraad dus ook de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. De leerlingenraad verzamelt
problemen, vragen en voorstellen van andere leerlingen, brengt dit samen en zoekt naar oplossingen en
antwoorden.

Een belangrijke aantekening hierbij is dat de punten die worden ingebracht tijdens de vergaderingen van de
leerlingenraad voor de hele school van toepassing moeten zijn. Dingen die bijvoorbeeld aan de orde komen:
schema voor tafelvoetbal, open inloop van de ouders, evaluatie van verschillende schoolactiviteiten en het
scheiden van afval.

Kinderen van groep 6 t/m 8 mogen deelnemen aan de leerlingenraad. We zijn benieuwd naar de
aanmeldingen en welke nieuwe ideeën er gaan komen! 

 

Groep 6 



Corona

handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag
Blijft thuis bij klachten die passen bij Covid-19 en doe een (zelf-)test. 
zorg voor voldoende frisse lucht

Het kabinet heeft een algemeen draaiboek samengesteld met daarin vier vastgestelde niveaus. 
Voor elke niveau zijn er door het kabinet maatregelen afgesproken (zie onderstaande afbeelding). 
Het sectorplan Corona is door alle scholen van Verion ingevuld en vervolgens besproken en vastgesteld in de
MR en de GMR. 
Zoals u in onderstaande afbeelding kunt zien gaan de scholen bij code 4 (rood) niet volledig dicht, maar mogen
we de scholen ook niet volledig open houden. 

Op dit moment zitten we in scenario 2 (lichtgroen). De scholen zijn volledig open met lichte basismaatregelen.
Ouders zijn welkom op school. 

De basismaatregelen die nu gelden: 

Er zijn voldoende zelftesten op school aanwezig. Als u testen nodig heeft, dan kunt u dit aangeven bij de
groepsleerkracht. De testen worden dan meegegeven. 

Schoolontbijt
A.s donderdag 10 november is het dan zover; samen ontbijten op school! In de vorige
nieuwsbrief heeft u hier al over kunnen lezen. Reminder: denken jullie aan het meegeven van
een bord, bestek, beker en een bakje? 





Belangrijke data:
 

Directeur: Mirjam Luby

Aanwezig op: maandag, dinsdag en
donderdag. 

Altijd per mail bereikbaar op:
directie@wegwijzerenter.nl

Contact

7 november Open inloop ouder en kind 14.30-15.15 uur.

9 november Slachtvisite groep 8

10 november Nationaal schoolontbijt 

23 november Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag team

2 december Sinterklaasviering op school

7 december GMR


