
 

Sinterklaasfeest: Morgen is dan eindelijk zover… ! Sinterklaas 
en zijn Pieten komen op De Wegwijzer! Sinterklaas wordt ’s 
morgens rond 8:45 uur op school verwacht. Samen met de 
leerlingen en de kinderen van De Kindertuin willen we Sint 
en zijn Pieten welkom heten op De Wegwijzer. U als 
ouder(s), verzorger(s), opa’s en oma’s bent ook van harte 
uitgenodigd bij het verwelkomen van Sinterklaas. Hierna 
gaat Sint naar het speellokaal om alle kinderen van de 
groepen 1 t/m 4  te ontmoeten. In de bovenbouw zijn 
lootjes getrokken. We horen van de kinderen dat er al druk 
wordt geknutseld aan surprises en hard wordt gewerkt aan 
het maken van gedichten. We hopen op een hele gezellige 
dag! 
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Met jouw talent op weg!'

Advent
Afgelopen zondag was het de eerste 
adventszondag, de start van de adventsperiode; 
 
‘’Advent is verwachten  
Met hopen bekleed  
Is licht in de nachten  
van God die ons nooit vergeet’’.  
 
(uit “Advent” van Elly en Rikkert)  
https://www.youtube.com/watch?v=Y0sc-qRjbFY 

SinterklaasReminder invullen
tevredenheidspeiling

Deze week hebben alle oudsten van het gezin 
een mail ontvangen met daarin een link voor 
het invullen van de oudertevredenheidspeiling. 
U heeft nog t/m 9 december om deze in te 
vullen. Doet u mee? Alvast bedankt! 

Prietpraat
‘Kleuter: 'Juf, waarom heb jij een badjas aan?’ 
Juf: ‘Huh…?’ Kleuter: ‘Je hebt zo’n mooi lintje!’

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sc-qRjbFY


 

Kerstviering

Sponsorkinderen
Van Woord en Daad ontvingen wij foto's van twee van onze sponsorkinderen. Elke maandag mogen de kinderen 
hier geld voor meenemen. Wat fijn dat zoveel kinderen hieraan denken. We helpen er maar liefst 4 kinderen mee 
in een land hier ver vandaan. Bedankt voor jullie financiële bijdrage!

Dit is Johan David Parada 
Ocampo uit Colombia. Dit is Abu Bakarr Kamara 

uit Sierra Leone.



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

Immanuël.'

Week 49
Opw. 168 'Hij kwam bij ons heel 

gewoon.'

 

9 december Else Scholten Groep 4

10 december Gijs Beverdam Groep 7

Hallo allemaal,

Hier weer een nieuwsbrief van de Kindertuin. De laatste, mooie, drukke maar oh zo gezellige maand van het jaar. 
Met daarin twee bijzondere feesten. We zijn nu bezig met Sinterklaas. Een gezellige tijd voor de kinderen. Dit zien 
we ook terug op de groepen, bijvoorbeeld met leuke hoeken. We maken leuke knutsels zoals een slinger, de 
pepernotenfabriek, Sinterklaas, een muts of gewoon een mooie kleurplaat. Ook hebben we al lekkere 
pepernoten gebakken! Vrijdag komt Sinterklaas op school, hier hebben we allemaal heel veel zin in!

Volgende week gaan we beginnen aan het tweede feest van december en dat is Kerst. Een mooi feest waarop de 
Heere Jezus voor ons is geboren.

 Hier mogen we de kinderen ook over vertellen en lezen we uit de Bijbel. We maken het gezellig op de groepen 
met o.a. een voerbak met daarin het kindje Jezus en andere versieringen. Ook gaan we erover kleuren en 
knutselen. We maken er samen met de kinderen gezellige, mooie weken van.
Een hartelijke groet van uit de Kindertuin.

Lied van de week:

Jarig!

Uit de Kindertuin



Belangrijke data:
 

2 december Sinterklaasviering op school

7 december GMR

22 december 19.00 uur kerstviering

23 december
Groep 1 t/m 4 hele dag vrij

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

9 januari Eerste schooldag in 2023

9 januari Luizencontrole

Alle opvang bij de kindertuin.
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 

Directeur: Mirjam LubyAanwezig op: maandag, dinsdag en

donderdag. 
Altijd per mail bereikbaar op:

directie@wegwijzerenter.nl

Contact

mailto:g.schaap@dekindertuin.nl

