
 
Week 43

'Onder, boven, voor en achter'
https://www.youtube.com/watch?

v=-seBoIqZnt0

Week 44 Gezang.- 21   
 Alles wat adem heeft, love de Here.

DE WEGWIJS
     DONDERDAG 27 OKTOBER 2022

WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Met jouw talent op weg!'

In onze vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat we op woensdag
2 november Dankdag vieren in de kerk. De dienst begint om 9:30 uur in
de Hervormde kerk aan de Dorpsstraat 55 in Enter. Bij de ingang van de
kerk wordt een collecte gehouden. De opbrengst van deze collecte gaat
naar de Leprastichting. We hopen een mooi bedrag bij elkaar te
verzamelen. Op deze ochtend zullen we verschillende liederen zingen
en luisteren we naar het verhaal van de 10 melaatse mannen.  
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  van groep 1 t/m 8 vrij. De kinderen mogen vanaf de kerk
worden opgehaald en mee naar huis. Wilt u dit de leerkracht dan laten
weten? Staat de fiets nog op school? Dan mogen de kinderen nog even
met de juf of meester mee naar school om deze op te halen.   
 

Lied van de week:

Dankdag



    Tijd voor  leuke prietpraat...

Nationaal schoolontbijt 
Op donderdag 10 november doen we mee met het Nationaal schoolontbijt! Gezond, belangrijk en natuurlijk
heel gezellig! Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8 doen hieraan mee. 
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt van 7 - 11 november 2022 schuiven kinderen in heel
Nederland op school aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo
leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten.

We willen u vragen om uw kind(eren) de 4 B’s mee naar school te geven op de dag van het Nationaal
Schoolontbijt. De 4 B’s bestaan uit bord, beker, bestek en bakje. Graag meegeven in een plastic zak. 
 In de bijlage is een ouderbrief toegevoegd over het Nationaal Schoolontbijt. 

Mochten er speciale dieetwensen zijn waar we rekening mee moeten houden, wilt u dit dan doorgeven aan de
desbetreffende groepsleerkracht? Misschien al bekend bij de leerkrachten, maar toch goed om (nogmaals)
aan te geven!

Open inloop voor ouder & kind 
groep 1 t/m 8

Wij stellen betrokkenheid van ouders zeer op prijs! Een goede samenwerking met u draagt bij aan het
welbevinden, de ontwikkeling en de schoolsuccessen van uw kind. 

Op maandag 7 november organiseren we een open inloop voor ouders van de groepen 3 t/m 8. Ouders zijn
dan welkom om van de kinderen te horen hoe zij in de klassen hebben gewerkt en wat zij hebben gedaan. De
inloop is van 14.30-15.15 uur. (Let op: de tijd stond vorige week anders vermeld in de kalender van de
Wegwijs!).   
De data en tijden voor de open inloop bij de groepen 1 en 2 kunnen afwijken; de groepsleerkrachten houden
u hiervan op de hoogte. Komt u ook? U bent van harte welkom!

 
1.'Hee juf, hoe heet jouw moeder?' 'Mama.......'  'Oooohhh, echt? Zo heet die van mij ook!!!!'

 
2. 'Hallo burgemeester!' 'U bent onze baas van de school he?' Een klasgenootje  zegt: 'Nee joh, dat is

de di-recte-tri-ce van de school!' 
 



Joep Getkate 31 oktober Groep 8

Avienda ter Harmsel  1 november Groep 7

Damian Schellevis 3 november Groep 2

Hielke Slagman 5 november Groep 1

Hieperdepiep...HOERA!

Fietenscontrole

We kunnen (bijna) allemaal weer veilig de straat op met de fiets, want alle fietsen zijn van top tot teen
gecontroleerd door Veilig Verkeer Nederland. We willen de medewerkers van VVN, maar ook onze
verkeersouders bedanken voor het mede mogelijk maken van deze fietscontroles.

Terugblik teamscholing
Ons huidige schoolplan loopt van 2019-2023. Dat betekent dat we dit schooljaar alvast nadenken over de
richting voor de komende vier jaar. Ook beginnen we dit jaar met het schrijven van een nieuw schoolplan voor
2023-2027. 
Op maandag 24 oktober hebben we een studiedag gehad om na te denken over de koers van de school. 
We kijken terug op een waardevolle en inspirerende dag waarin de eerste bouwstenen zijn gelegd voor onze
schoolplan 2023-2027. Op woensdag 23 november zullen we als team een vervolg geven aan dit proces. 



Ons sponsorkind Mariah Yna Revereza uit de Filipijnen heeft een
nieuwe foto gestuurd! 
We horen regelmatig dat sponsorkinderen blij zijn als ze iets terug
horen van hun sponsor uit Nederland. Bovendien stimuleert het hen
om goed hun best te doen op school. Via MijnWoordenDaad kunt u
Mariah Yna Revereza ook een brief of kaart terugsturen!

Schrijft u graag nog post met de hand, dan kunt u een eigen kaart of
brief versturen naar het kantoor van Woord en Daad (Postbus 560,
4200 AN Gorinchem). Vergeet op deze brief niet de naam: Mariah
Yna Revereza en het registratienummer van uw sponsorkind:
18133238 te vermelden. Wij zorgen er dan voor dat de post bij uw
sponsorkind terecht komt. Kijk voor meer informatie en
voorbeeldzinnen in het Frans en Engels op
woordendaad.nl/poststuren.

 Hartelijk dank voor uw blijvende steun aan Mariah Yna!

Actie schoenendoos
In de nieuwsbrief van vorige week was te lezen dat
de actie schoenendoos deze week echt van van
start gaat. 

In veel groepen is er al een begin gemaakt met het
versieren van de schoenendozen. Wat mooi om
van zo dichtbij samen van betekenis te mogen zijn
voor een ander. 

Reminder;
Het inleveren van de gevulde schoenendoos kan
ook bij ons school tot uiterlijk 4 november, want
op 7 november worden de dozen opgehaald. 

Woord en Daad 

Dararetu hoopt op 5 december jarig te zijn. Stuurt u een mooie
verjaardagskaart? Via MijnWoordenDaad kunt u Dararetu Abedu ook
een brief of kaart terugsturen!

U kunt uiteraard ook een brief of kaart met de hand schrijven. Op
deze brief schrijft u de naam: Dararetu Abedu en het
registratienummer van uw sponsorkind: 81131779.
Stuur de post naar:
Hope Enterprises
P.O. Box 337
ASSOSA
Ethiopia

Ook vanuit school wordt er regelmatig een brief geschreven of
tekening gemaakt voor onze adoptiekinderen! 

Hartelijk dank voor uw blijvende steun aan Dararetu!

Mariah Yna Reverez:

Daretetu Abedu

https://www.woordendaad.nl/mijnwd
https://woordendaad.nl/poststuren


Persberichten 
Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw scholen Enter

 

'Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw scholen Enter' 

'Nog steeds geen definitieve plek gekozen voor megaschool Enter' 

Hoe verloopt het proces richting nieuwbouw van de scholen in Enter? Een veel gestelde vraag! 

U heeft het vast en zeker al gelezen op het de website van het 'Enters Nieuws' of elders in de persberichten;

       (https://www.entersnieuws.nl/haalbaarheidsonderzoek-nieuwbouw-scholen-enter/)

       (https://www.tubantia.nl/wierden/nog-steeds-geen-definitieve-plek-gekozen-voor-megaschool-enter-nu-16-locaties-in-het-vizier~ac068774/)

Het college van burgemeester en wethouders, heeft 39 ingediende locaties getoetst en heeft extra check
uitgevoerd op een aantal onderdelen. Het college vindt uiteindelijk 16 locaties interessant genoeg, om nader te
onderzoeken in het al aangekondigde haalbaarheidsonderzoek 2.0.
Daarna worden de locaties en hun geschiktheid gepresenteerd aan de gemeenteraad en de inwoners van Enter. 

De locaties die het college nader laat onderzoeken zijn te zien op de onderstaande afbeelding.
Het betekent dus dat er nog geen keuze is gemaakt voor een locatie. Het definitieve besluit wordt door de
gemeenteraad genomen nadat het haalbaarheidsonderzoek 2.0 is afgerond. Dit zal naar verwachting in het in
het voorjaar van 2023 zijn.



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

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

Directeur: Mirjam Luby

Aanwezig op: maandag, dinsdag en
donderdag. 

Altijd per mail bereikbaar op:
directie@wegwijzerenter.nl

Contact

Belangrijke data:


