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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

De laatste...
Dit is alweer de laatste Wegwijs van 2022. Wat hebben we
de afgelopen maanden alweer veel met elkaar meegemaakt.
Er zijn verschillende IPC thema's behandeld, we hebben
uitjes gemaakt naar de Enterse slachtvisite, het bos, het
sportveld met de Enterse dagen, etc. En natuurlijk hebben
we alweer ontzettend veel geleerd op het gebied van o.a.
rekenen, taal, spelling, respectvol omgaan met elkaar,
zorgen voor een ander.Nog een week naar school en dan
mogen de kinderen 2 weken gaan genieten van een
welverdiende vakantie. Een vakantie waarin jullie hopelijk
kunnen uitrusten, het Kerstfeest mogen vieren, samen zijn,
het nieuwe jaar veilig mogen inluiden, etc. 

We zien jullie graag allemaal op maandag 9 januari weer
gezond terug op school. We beginnen het jaar met
nieuwjaarsrolletjes op het plein! De eerstvolgende Wegwijs
zal weer verschijnen op 12 januari. Alvast gezegende
kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Kerstviering
Op donderdagavond 22 december is het zover! U kunt dan

genieten van een kersttocht door onze school. De
voorbereidingen zijn in volle gang en inmiddels heeft

iedereen zich kunnen inschrijven middels Parro. In elke
klas wordt een scène van het kerstverhaal uitgespeeld. Na
afloop is het tijd voor chocolademelk en een koekje op het

schoolplein. Alle kinderen ontvangen op donderdag 22
december een boek als kerstgeschenk. 



Het is tegenwoordig weer helemaal 'in' om te 
knikkeren op het schoolplein. Alle knikkerpotjes 
zijn bezet in de pauze dus werd het tijd dat er 
weer wat nieuwe potjes bij kwamen. De nieuwe 
potjes waren eerst nog een beetje saai, daarom 
mocht de leerlingenraad ze versieren. Ook 
hebben zij met de kinderen van de bovenbouw 
overlegd waar deze nieuwe potjes moeten 
komen. De potjes worden volgende week 
geplaatst op de aangegeven plekken. 

Knikkerpotjes Stichting de Welle
In december vindt weer een jongereninloop plaats; op 
16 december organiseren stichting De Welle een 
bingoavond in kerstsfeer én met leuke prijsjes. Alle 
jeugd vanaf groep 7 is van harte welkom! 

De leerlingenraad wilde zelf ook nog graag een 
stukje typen voor de Wegwijs. Bij deze:

De leerlingenraad 2022/2023
de eerste vergadering was op 24 novenber. 
Toen hebben we de taken verdeeld.
● Charliene is de notulist.
● Pim is de voorzitter.
● Mirthe, Sofia en Suus zijn de redacteuren.
dinsdag (13 dec.)hebben we knikkerpotjes 
geschilderd.
Dinsdag (20 dec.)hebben we weer een 
vergadering.
Dus stop je idee in de ideeënbus! Vergeet niet je 
naam en groep erop te zetten. Dan gaan we 
ook de ideeënbus open maken en misschien 
komt jouw idee er wel!

Welkom!
Na de kerstvakantie start Pleun Smit bij ons op 
school. In de vakantie wordt ze 4 jaar en daarom 
mag ze in het nieuwe jaar beginnen. Van harte 
welkom Pleun en we wensen je veel plezier in 
groep 1! 

In de loop van het jaar raakt onze 'gevonden 
voorwerpenbak' steeds voller en voller. We bewaren 
deze spullen bij de ingang tegenover groep 2. Een 
aantal keer per jaar worden alle spulletjes uitgestald 
en lopen we er met de hele groep langs. Mocht u iets 
missen, kom dan gerust even binnen om er tussen te 
zoeken.

Gevonden voorwerpen

Schoonmaakavond
Na de vakantie hebben is er weer een 
schoonmaakavond. Deze is op maandagavond 16 
januari. Het is weer tijd om de school spik en span te 
maken en de laatste kerstglitters uit de school te 
krijgen ;) Helpt u ons mee? U kunt zich binnenkort 
opgeven via Parro. 



Week 50 Opw. 527 'Licht in de nacht.'

Week 51 ELB 101 'Ere zij God.'

19 december Aaron Spoon Groep 4

20 december Lennon ter Harmsel Groep 4

21 december Isa ter Harmsel Groep 4

21 december Lise Scholten Groep 3

22 december Julia Geuze Groep 5

23 december Sarah Maassen vd Brink Groep 7

30 december Sam Smit Groep 2

31 december Lenn Kroese Groep 3

2 januari Anne Jane Beldman Groep 5

2 januari Elin Beldman Groep 7

3 januari Pleun Smit Groep 1

5 januari Noortje Geuze Groep 7

7 januari Benthe Schulenburg Groep 4

 

Lied van de week:

Jarig!

Op 25 januari is het open huis. De school is dan open 
voor alle ouders die een kind hebben dat binnenkort 
naar school mag. Op de flyer (op de volgende pagina) 
leest u alle informatie over deze dag. Mocht u ouders 
kennen die deze nieuwsbrief niet lezen maar wel naar 
het open huis zouden willen, zou u de flyer dan met 
ze willen delen?

Open huis.



 



Belangrijke data:

 
22 december Kerstviering; starttijd tussen 18.45-20.00 uur.

23 december
Groep 1 t/m 4 hele dag vrij

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

26 december 
t/m 6 januari Kerstvakantie

9 januari Eerste schooldag in 2023, nieuwjaarsrolletjes eten op het schoolplein!
vanaf 8:20 uur van harte welkom! 

9 januari Luizencontrole (denkt u aan de haardracht? Geen gel, vlechtjes..)

16 - 27 januari Toetsweken 

16 januari Schoonmaakavond

17 januari MR vergadering

19 januari Leerlingenraad

25 januari Open huis (10:30-12:00 uur en 19:00-20:30 uur)

26 januari Gebedskring op school (8:30 uur) 

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: Mirjam Ubbens 
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

