
 

Elke 4 jaar schrijven we als school een nieuw schoolplan. 
De huidige schoolplanperiode loopt dit schooljaar ten einde. Volgend schooljaar start er een nieuwe
schoolplanperiode (2023-2027). In een schoolplan wordt in grote lijnen omschreven wat de koers van de school zal
zijn. Ook deze week hebben we samen met het team verder nagedacht over de inhoud van ons komende
schoolplan. Welke ontwikkeling de school wil doormaken in die 4 jaar op het gebied van o.a. onderwijs, kwaliteit
en personeelsbeleid. 
 
Dit jaar houden wij een oudertevredenheidsonderzoek. Binnen Verion doen we dat dit jaar via Vensters/ scholen op
de kaart.  
Dat doen wij omdat wij het belangrijk vinden om te werken aan de verbetering van ons onderwijs.  
Uw mening helpt ons daarbij. We willen u vragen om per gezin 1 enquête in te vullen.  
 
De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 wordt ook gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Deze lijst vullen de
kinderen op school in.  
Ook alle medewerkers van school wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen.  
De uitkomsten van deze vragenlijsten kunnen we vervolgens ook meenemen als input voor het nieuwe schoolplan. 
 
Aanstaande maandag ontvangen alle ouders een mail met daarin het verzoek om de vragenlijst in te vullen. Wilt u
ons helpen en deze vragenlijst voor ons invullen? Invullen kan tot en met 2 december.
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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Met jouw talent op weg!'

Brief nieuwbouw scholen Enter

Afgelopen woensdag heeft u een brief ontvangen over het
proces ‘nieuwbouw scholen Enter’.  
We hopen u op deze wijze te informeren en mee te nemen in
het proces rondom de nieuwbouw.

Tevredenheidspeilingen



 

De afgelopen weken zijn er verkiezingen in de bovenbouw
geweest voor de nieuwe leerlingenraad. Wat waren er veel
goede plannen en ideeën, wat was het moeilijk om uit
zoveel talent te kiezen. Maar uiteindelijk zijn de kinderen
eruit gekomen. Charliene, Mirthe, Sofia, Luuk, Suus en Pim; 
Van harte welkom in de leerlingenraad! Fijn dat jullie willen
meedenken met de school! 

SinterklaasLeerlingenraad bekend!
In het Sinterklaasjournaal konden we zien dat de 
stoomboot lek was en is gezonken. Wat schrikken 
zeg!! Gelukkig had Sinterklaas nog een vliegtuig 
zodat hij op tijd in Nederland is aangekomen. 
Helaas konden niet alle Pieten mee in het vliegtuig 
en door allerlei toestanden op het vliegveld liggen 
de pakjes nu verspreid over de hele wereld! Best 
veel problemen die nu moeten worden opgelost, 
maar gelukkig hebben wij gehoord dat Sinterklaas 
volgende week vrijdag wel op de Wegwijzer zal 
komen! Wil je voor de zekerheid nog  checken waar
je pakje is? Kijk gauw op 
www.sinterklaasjournaal.nl 

Uit groep 1 
De afgelopen tijd hebben we in groep 1 gewerkt met 
het IPC thema: speuren en verzamelen. In het bos 
hebben we veel herfstdingen ontdekt. We speurden 
en verzamelden herfstvruchten. In de klas hebben 
we een champignon bekeken en ontdekt dat een 
paddenstoel een steel, hoed, ring en sporen heeft. 
En we maakten holletjes net als de dieren, bomen in 
de bouwhoek, we hebben ervaren hoe het is om 
met blote voeten op verschillende herfstmaterialen 
te lopen. En we leerden onze mening hierover te 
geven. Wat is fijn en wat niet? Hier gebruikten we 
smileys voor. We knutselden een paddenstoel, een 
egel, een herfstschilderij en we maakten popcorn en 
appelmoes. Een heerlijk thema waar we heel veel 
konden ervaren en ontdekken!



Uit groep 5 en 6
In groep 5 en 6 werken wij bij IPC aan het thema: Zij maakten het verschil.
We doen onderzoek naar en leren over personen die belangrijk zijn geweest voor de geschiedenis van
Nederland of de wereld.
Zo leren we bijvoorbeeld wie Leonardo da Vinci was en wat hij heeft gedaan en kijken hoe we
verschillende kunstenaars kunnen herkennen aan hun werk. Ook ontdekken we hoe dat door de loop
der jaren heen veranderd is. Dit kan te maken hebben met regels en gewoonten van die tijd, de mode
en zeker ook de materialen die door de jaren heen veranderd zijn. Van de beroemde wetenschappers
hebben de kinderen ieder een lapbook gemaakt. Dit is een creatieve manier van het verwerken en
presenteren van informatie. Een soort uitklapboek met verschillende flapjes, envelopjes enzovoorts.
Deze week gaan we aan de slag met een kunstwerk in de stijl van een beroemde kunstenaar.

De kerstcommissie van de Wegwijzer is al druk bezig om een
mooie kerstviering voor te bereiden. Over een paar weken
zullen we wat meer vertellen over de viering. Het wordt in
ieder geval een ontzettend mooie avond waar wij erg naar
uitkijken. Noteer alvast donderdagavond 22 december in uw
agenda! Het tijdstip en de locatie volgen nog. 

Kerstviering Oproep eierdozen 
Heeft u thuis nog lege
eierdozen liggen waar u niets
mee doet? Wilt u ze dan
meegeven naar school, zodat
wij ze kunnen gebruiken? 
Alvast bedankt! 



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

Week 48
Gez. 125 'O kom, o kom, 

Immanuël'

 

Lied van de week:

Jarig!

29 november Kyano Poeste Groep 8

30 november Suze Pek Groep 3

4 december Abe Dijkstra Groep 1

Uit de MR:

Welkom

Op 4 december wordt Abe Dijksta 4 jaar, hij zal hierna bij 
ons op school in groep 1 beginnen. Abe, we wensen je een 
heel fijne tijd toe op de Wegwijzer! 

‘Vorige week donderdag hebben onze MR-leden van heel 
Verion een scholing gevolgd. Ook onze MR was 
vertegenwoordigd. Tijdens deze avond kregen we van Wim 
Voorwinden en Thérèse Penders van Verus (vereniging voor 
katholiek en christelijk onderwijs) veel informatie over de 
Medezeggenschapsraad. Welke bevoegdheden heeft een 
Medezeggenschapsraad en wat zegt de wet over de MR van 
scholen. Hoe ziet een regelement van de MR eruit? We 
werden uitgedaagd om na te denken en met elkaar te 
spreken over bijv. wat ons doel is met onze MR en op wat 
voor manier we vergaderen en waarom. Interessante 
informatie en genoeg input om tijdens de volgende MR 
vergadering eens verder over door te denken en te praten!’ 
Jannieke Lingeman



Belangrijke data:
 

30 november Gebedsgroep komt bij elkaar op school

2 december Sinterklaasviering op school

7 december GMR

22 december Kerstviering met ouders

23 december
Groep 1 t/m 4 hele dag vrij

12.00 uur: Kerstvakantie begint voor groep 5 t/m 8

Op verzoek van de penningmeester nog even weer een herhaling van het bericht van vorige week: 

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. 

Herinnering 
ouderbijdrage/schoolreisje 

2021-2022



 

Directeur: Mirjam Luby

Aanwezig op: maandag, dinsdag en
donderdag. 

Altijd per mail bereikbaar op:
directie@wegwijzerenter.nl

Contact

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

