
 
Week 41 Gezang 14: De Heer is mijn

Herder

Week 42 Herfstvakantie

Week 43 'Onder, boven, voor en achter'
https://www.youtube.com/watch?v=-seBoIqZnt0 

DE WEGWIJS
     DONDERDAG 13 OKTOBER 2022

WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Met jouw talent op weg!'

Nieuws uit de MR

Veiligheid in, maar ook rondom school is van groot belang. De afgelopen weken zien we dat het brengen en
ophalen van de kinderen met de auto voor onveilige situaties kan zorgen.
 De veiligheid van uw kind(-eren) staat voorop. Daarom vinden we het nodig dat de verkeersveiligheid tijdens
het brengen en halen van kinderen opnieuw onder de aandacht moet worden gebracht.  Het parkeren van
auto's op onoverzichtelijke plekken kan leiden tot gevaarlijke situaties rondom school voor de kinderen. Wilt u
vooral alert zijn op het veilig parkeren en hierbij rekening met de afzetzone voor de school?  Op deze manier
willen we het overzichtelijk, maar vooral  ook veilig houden voor iedereen! 

Lied van de week:

Op 6 oktober 2022 heeft de medezeggenschapsraad (MR) weer een vergadering gehad. Op de agenda stond
onder meer het vaststellen van het Sectorplan Covid-19, verlof aanvragen, verkeersveiligheid rondom school
en de brandbrief naar de gemeente over de nieuwbouw. In november heeft de MR een cursus. Mochten er nog
vragen zijn, dan kunnen jullie contact opnemen met één van de leden of mailen naar: mr@wegwijzerenter.nl.  

Verkeersveiligheid rondom school

https://www.youtube.com/watch?v=-seBoIqZnt0
mailto:Mr@wegwijzerenter.nl


     Herfstvakantie!

Dankdag 

Van 17 oktober t/m 21 oktober is het
herfstvakantie en mogen we genieten van

een weekje vrij. Voor onze school een extra
dag, want op maandag 24 oktober zijn alle
leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor het

team. Fijne vakantie allemaal!

     Fietsencontrole

     Luizencontrole

Op 25 oktober is er de jaarlijkse fietsencontrole op
school. Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland
controleren de fietsen van de kinderen uit de groepen
3 t/m 8. 
We vinden het belangrijk dat de kinderen op een
veilige fiets kunnen deelnemen aan het verkeer. 
Op de website https://vvn.nl/fietscheck kunt u zien
waar een veilige fiets aan moet voldoen. 

 

Na de herfstvakantie, op dinsdag 25 oktober, zal er opnieuw  een luizencontrole plaatsvinden op school. Wilt u
ervoor zorgen dat de kinderen makkelijk te controleren zijn? Denk aan; geen vlechten, geen gel. 
Oproep: we zijn ook nog op zoek ouders die willen helpen bij de luizencontroles. Helpt u ook mee? U kunt zich
opgeven bij: Karin Sloof: karinsloof81@hotmail.com. 

Op woensdag 2 november vieren we Dankdag in de
kerk. Wat fijn dat dit, na 2 jaar Corona, weer samen
kan! 

De dankbaarheid van een genezen melaatse staat
centraal deze dienst. De dienst is in de Hervormde
kerk aan de Dorpsstraat 55 in Enter. Bij de ingang van
de kerk wordt een collecte gehouden. Alle kinderen
worden om 8:30 uur op school verwacht, zodat we
samen naar de kerk kunnen gaan. Na de kerkdienst,
om 10:30 uur zijn alle kinderen vrij. De kinderen
mogen vanaf de kerk worden opgehaald en mee naar
huis. Wilt u dit de leerkracht dan laten weten? Lukt dit
niet, dan mogen ze ook eerst met de juf of meester
mee naar school, zodat de kinderen dan opgehaald
kunnen worden van school

 

Schoolfiets
Bij binnenkomst heeft u onze schoolfiets vast wel
eens zien staan. Onze schoolfiets wordt wekelijks
goed gebruikt door leerkrachten tijdens uitjes,
gymlessen e.d. 
Zoals u ziet op onderstaande foto is onze schoolfiets
na heel wat trouwe kilometers toe aan vervanging. 

Mocht u thuis nog een tweedehands fiets hebben
staan die we als school voor een kleine vergoeding
kunnen overnemen, dan horen we dat graag! Wilt u
in dat geval contact opnemen met
m.luby@wegwijzerenter.nl? 

mailto:karinsloof81@hotmail.com


17 oktober Tijn Kroes
Tijn start na de herfstvakantie in groep 1. 

Van harte welkom Tijn! 

24 oktober Jazzmin Dijkstra Groep 8

28 oktober Lara Bosch Groep 3

28 oktober Fleur Scholten Groep 7

30 oktober Sara den Ouden
Sara start na de herfstvakantie in groep 1.

Van harte welkom Sara!

30 oktober Matthijs ten Brink Groep 5

Van harte gefeliciteerd...!

GI-GA-GROEN Kinderboekenweek!
Van Gi-Ga-Groene typetjes die voorlezen in de klas, workshops over bijen, bibliotheekbezoekjes, tot
een druk bezochte boekenmarkt op school. 
In de wandelgangen hoorde ik de kinderen enthousiast praten over boeken die zie bij elkaar
hadden gekocht en elke dag een stukje lezen. Het is zo belangrijk dat kinderen enthousiast worden
gemaakt voor het lezen, maar ook gemotiveerd blijven om te lezen. 

De groepen 4  en 5 hebben afgelopen dinsdag een workshop gehad over fossielen en dino's. Wim
van Wingerden wist veel te vertellen en had ook heel veel meegenomen om naar te kijken en zelfs
te voelen! We leerden o.a. hoe fossielen ontstaan en hoe je ze kan opgraven/herkennen. We
mochten ook al onze vragen stellen. Het was een geslaagde ochtend!
We kijken terug op een fantastische Kinderboekenweek!

A.s. vrijdag  sluiten we de Kinderboekenweek af met een voorleesweedstrijd. Voorlezers; zet 'm op
en heel veel succes!



Actie schoenendoos

Want U bent groot en doet wonderen,
 U bent God, U alleen

Psalm 86:10
 

Dat zijn de mooie woorden op het
geboortekaartje van Micah Rafael
Oros Morsink.  
Micah is het broertje van
Nathanael in groep 2. 

Namens het team van 'De
Wegwijzer'; van harte gefeliciteerd
met de geboorte van jullie zoon en
jouw broertje!

 

In de nieuwsbrief van vorige week was te lezen
dat de actie schoenendoos weer van start gaat. 
Wat fijn om te zien dat al heel veel kinderen een
schoenendoos hebben meegenomen. 
Na de vakantie gaan alle kinderen de
schoenendoos versieren in de groepen, zodat het
een 'echt cadeautje' wordt. Als de versierde
schoenendoos klaar is, gaat deze mee naar huis.
Hier kunt u de schoenendoos vullen en
vervolgens inleveren op zaterdag 5 en zondag 6
november in de Gereformeerde kerk, Hervormde
kerk, RK kerk of Reggestroom. Het inleveren van
de gevulde schoenendoos kan ook bij ons school
tot uiterlijk 4 november, want op 7 november
worden de dozen opgehaald. 

Geboren!



17 t/m 21 oktober Herfstvakantie

24 oktober Groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. studiedag team

25 oktober Luizencontrole

25 oktober Fietscontrole voor de groepen 3 t/m 8

2 november Dankdag in de kerk; 10:30 uur vrij 

7 november 14:45-15:45 uur open inloop ouder en kind (groep 3 t/m 8)

10 november Nationaal schoolontbijt

9 november Slachtvisite groep 8

Directeur: Mirjam Luby

Aanwezig op: maandag, dinsdag en
donderdag. 

Altijd per mail bereikbaar op:
directie@wegwijzerenter.nl

Contact

Belangrijke data:


