
 

Vlak voor de zomervakantie is er een bericht uitgegaan naar alle ouders met daarin de vraag de ouderbijdrage en
de bijdrage schoolreisje van schooljaar 2021-2022 over te maken. Waar wordt de ouderbijdrage voor gebruikt? Een
ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten op school. U kunt hierbij denken aan Paasbrunch,
Sinterklaasfeest en Kerstfeest. 

Van veel ouders hebben we deze bijdrage voor afgelopen schooljaar al mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.
Onze penningmeester Frederik Beldman (OR) heeft echter opgemerkt dat dit bericht over de ouderbijdrage en de
bijdrage voor het schoolreisje bij een aantal ouders aan de aandacht is ontsnapt. Een deel van de gelden zijn nog
niet overgemaakt namelijk. Vandaar opnieuw een reminder aan deze ouders. In de bijlage ontvangt u een
betaalverzoek voor de ouderbijdrage en de bijdrage aan het schoolreisje van schooljaar 2021-2022. 
Voor zover nog niet door u voldaan, graag deze alsnog voldoen binnen een week na dit bericht. Wilt u na betaling
de naam/namen van uw kind(-eren) en de groep vermelden? Deze gegevens graag mailen naar
penningmeester.cbsdewegwijzer@gmail.com. 

Heeft u vragen of zorgen over de betaling, neemt u dan contact op met Mirjam Luby, directeur.
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Met jouw talent op weg!'

Schoolkassa & ouderbijdrage 
2022-2023

De ouderbijdrage voor 2022-2023 is vastgesteld op 20 euro. Op dit 
moment zijn we de mogelijkheden van het betaalsysteem 
Schoolkassa aan het onderzoeken. Een betaalsysteem waarmee het 
betalen van o.a. de ouderbijdrage en het schoolreisje gemakkelijker 
gaat voor ons als school, maar ook voor u als ouder(s). Naar
verwachting zal het eerste verzoek ouderbijdrage 2022-2023 rond 
februari middels Schoolkassa zijn. We houden u hiervan op de 
hoogte. 

Ouderbijdrage/schoolreisje 
2021-2022



Juf Joanne vertelde dat ze in mei 2023 samen met haar man 
Nils hun eerste kindje verwachten! We willen juf Joanne en 
haar man Nils van harte feliciteren met dit mooie bericht!
 
Ook meester Frank kwam met het mooie bericht dat hij 
samen met zijn vrouw Jacolien in april 2023 een derde 
kindje verwachten. Meester Frank en Jacolien; van harte 
gefeliciteerd met dit mooie nieuws! 

 

BrigadierenVanuit het team

Schoenendoosactie weer een
enorm succes in Enter

Wij, als Interkerkelijke Commissie van Enter, zijn heel blij en 
dankbaar, dat het project “Schoenendoosactie” weer zo 
succesvol is verlopen! 

Het was een hele happening;  het versieren van de dozen op 
de scholen/thuis en vervolgens het inpakken van de dozen. 
De dozen konden op school worden ingeleverd of in de 
kerk. Fijn dat er veel mensen in de kerk waren en bij het 
inzamelen en transport naar de Kroeze Danne in Ambt 
Delden.  
  
We hebben dit jaar 399 dozen kunnen versturen met een 
totale opbrengst van  
€ 1.177,96. Hartelijk dank voor de bijdrage in de kosten voor 
het verzenden! Het bedrag was voldoende voor het
verzenden. Ook de mensen, die alleen geld gegeven 
hebben: hartelijk bedankt!  
  
Ouders, leerkrachten, voorgangers, vrijwilligers en alle 
mensen die ook maar iets eraan hebben bijgedragen:  
Allen erg bedankt voor jullie Super inzet! 
  
Hartelijke groet, 
  
De Interkerkelijke Commissie Enter. 

Op woensdagochtend 14 december krijgt groep 7 
een cursus brigadieren. Zij krijgen les van agent 
Rob van der Laan. De kinderen krijgen allerlei 
verschillende situaties te zien op het digibord waar 
ze van kunnen leren. Ook gaan de kinderen naar 
buiten om het brigadieren te oefenen. We zijn 
ontzettend blij met de inzet van onze 
brigadierouders en de kinderen van groep 7 en 8. 
Zij zorgen er namelijk voor dat veel kinderen veilig 
over kunnen steken bij de Rijssenseweg. 

IPC 
In groep 4 zijn we bezig met het IPC thema
'Speelgoed'. We hebben al veel mogen leren over
oud en nieuw speelgoed. Dit hebben we gedaan
door er eerst goed over na te denken en daarna
onze vader, moeder, opa of oma te interviewen
over hun lievelingsspeelgoed van vroeger. In de
afgelopen week hebben we proefjes gedaan. Met
het vak natuur gingen we onderzoeken wat het
beste materiaal is om speelgoed te maken. Ook
onderzochten we hoe een schakeling werkt, zoals
die in bewegende of geluidmakende speeltjes.



Week 46
Je mag er zijn.

https://www.youtube.com/watc 
h?v=BMlVwqJykCs

Week 47 Opw. 585 'Er is een dag.'

 

Lied van de week:

Stichting Sint in Enter

Vanuit de Kindertuin
Nieuwsbrief van november: 

Deze maand genieten we met elkaar van het thema ´herfst´. Een mooi thema met veel verschillende materialen 
om te voelen en te ontdekken. Op de groepen kleden we alles weer gezellig aan rondom het thema.  We maken 
het sfeervol om aan het eind van de dag de lampen uit te doen en de paddenstoellampjes aan te doen. De 
kinderen weten het precies en vragen er zelf al om. We zingen dan samen leuke herfst liedjes of vertellen een 
verhaal over Bobbi in het bos. Het was ook een groot avontuur om het blote voeten pad te lopen. We liepen door 
verschillende materialen. Natuurlijk gaan we door met gezelligheid en plezier maken  omdat sinterklaas en kerst 
alweer voor de deur staan. Niet alleen bij ons maar bij de peuters en de BSO is het ook altijd een feestje en een 
uitdaging om weer samen op ontdekkingstocht te gaan. De peuters gaan de uitdaging om alles te leren over 
verkeer.

Sint in Enter is een stichting die het welbevinden van het 
kind in Enter en omstreken hoog op de prioriteitenlijst heeft 
staan. Ieder jaar laten de Sint en Pieten van de Stichting 
vele kinderharten sneller kloppen, met als doel een mooi 
bedrag te kunnen schenken aan een organisatie waar het 
kind centraal staat. 

Dit jaar heeft Stichting Sint in Enter het initiatief genomen 
om ook de kinderen in de minder bedeelde gezinnen, voor 
in deze financieel zware tijden, een handreiking te geven. 
Voor deze groep stellen dan ook graag een Sint en Pieten 
kosteloos ter beschikking om ook in die gezinnen de 
kinderen te kunnen verrassen met een bezoek, het 
bijbehorende strooigoed en natuurlijk een cadeautje voor 
de kinderen. 

Mocht u het financieel zwaar hebben, en zou u niks liever 
willen dan uw kinderen verblijden met een bezoek, dan 
kunt u contact opnemen met de Stichting op het 
telefoonnummer: 06-30157635. Dit is de 
vertrouwenspersoon binnen de Stichting die de aanvragen 
in behandeling zal nemen. Alle privacy hierin gewaarborgd. 
Uiteraard worden aanvragen in volgorde van binnenkomst 
behandeld en is het bezoek van de Sint afhankelijk van 
beschikbaarheid. De Stichting is actief van 25 november t/m 
5 december.  

Gebedsgroep
De gebedsgroep komt weer bijeen  op woensdag
30 november. De gebedsgroep start om 8:30 uur
op school. U bent van harte welkom!



Belangrijke data:
 

Directeur: Mirjam Luby

Aanwezig op: maandag, dinsdag en
donderdag. 

Altijd per mail bereikbaar op:
directie@wegwijzerenter.nl

Contact

22 november OR vergadering

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

2 december Sinterklaasviering op school

7 december GMR

22 december 19.00 uur kerstviering

Lena Wemekamp 21 november Groep 2

Els ten Hove 26 november Groep 8

Jarig!

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 

Alle opvang bij de kindertuin.

mailto:g.schaap@dekindertuin.nl

