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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

De allerbeste wensen!
De kerstvakantie zit er alweer op en afgelopen maandag 
mochten we weer naar school. We begonnen de dag goed, 
want op het schoolplein mocht iedereen genieten van een 
heerlijk nieuwjaarsrolletje en een beker drinken. Voor de 
volwassenen was er koffie of thee. Wat een gezellig begin 
van het nieuwe jaar! 

We wensen iedereen het allerbeste toe voor 2023. 

Schoonmaakavond
Op maandagavond 16 januari is de 
schoonmaakavond. We hopen de hele school 
dan weer blinkend schoon te krijgen. Hiervoor 
hebben we nog wel wat hulp nodig. Via Parro 
kunt u zich opgeven. We zouden het erg fijn 
vinden als u ons wilt helpen met 
deze klus. Ouders die zich al hebben 
opgegeven, bedankt! 

Uitslag 
tevredenheidsonderzoeken

Onlangs hebben we u gevraagd om het 
oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. Bedankt voor 
het invullen hiervan. De uitslag is inmiddels bekend en we 
zijn hier ontzettend blij mee! Er werden vragen gesteld 
over de veiligheid van de kinderen, de opvoedkundige 
aanpak van de school, de aangeboden uitdaging, etc. 
Jullie gaven ons maar liefst een gemiddelde van een 8,6. 
Hier zijn wij ontzettend trots op! Uiteraard is er altijd 
ruimte om te blijven groeien en nemen we de 
ontwikkelpunten mee.

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 mochten ook een 
enquête invullen. Zij zijn erg tevreden over de gang van 
zaken op de Wegwijzer. Er werden vragen gesteld over de 
algemene tevredenheid, de veiligheid, en het 
welbevinden. Alle drie de groepen scoorden een hele 
ruime voldoende.



Week 2
ELB 446 'Ik zit op het puntje van 

mijn stoel.'

Week 3 'Iedereen is anders.'

Lied van de week:Open dag

Poppenkast
De vader van Lena (groep 2) en Cas (groep 1) Wemekamp heeft voor ons
een mooie poppenkast gemaakt. We zijn hier heel erg blij mee en hopen
hier heel wat theaters mee te maken. Ontzettend bedankt Rogier! 

We kunnen meteen aan het werk met deze poppenkast, want vanmiddag
komt Dolf Moed bij de kleuters. De kinderen gaan ontdekken wat er
allemaal nodig is om in een poppentheater voorstellingen te kunnen
geven. Welke rollen horen er bij een theater, welke voorwerpen zijn er
nodig voor verschillende poppenspelen, etc. Ook ontdekken ze wat de
poppenspeler allemaal nodig heeft en hoe poppen gemaakt en
gerepareerd kunnen worden. Verder doen ze ervaring op met allerlei
soorten verhalen. Ze leren over de opbouw van verhalen en hoe dit in
een poppenspel uitgevoerd kan worden (bijvoorbeeld met een
spelscript).
 
Als de kleuters Dolf de poppenspeler willen helpen, moeten ze hun eigen
poppentheater gaan bouwen. Daar kunnen ze dan hun eigengemaakte
poppenspel oefenen en voorstellingen geven. De komende weken gaan
de kleuters hiermee aan het werk. In februari worden de ouders van
groep 1 en 2 uitgenodigd voor een passende afsluiting. 

Nieuws vanuit De Kindertuin
Het is al weer 2023!! 

We willen dan ook beginnen met de beste wensen voor het nieuwe jaar! Wij hebben er zin in!  
Er zijn alweer veel plannen gemaakt om ons opnieuw in te zetten om uw kind(eren) een fijne en veilige plek te 
kunnen bieden. Vanuit onze gedachte dat ieder kind kostbaar, uniek is, erbij hoort en bij draagt, maken we thema’s 
voor de peuteropvang, het kinderdagverblijf en bedenken we de invulling voor de BSO middagen. 
  
Het thema waar we mee willen starten op de peuteropvang is ‘We vieren feest!” Zo is er een voorleesfeest in de 
bibliotheek waar we aan deel gaan nemen. Alle ouders worden hier nog verder over geïnformeerd. 
 
Voor de BSO hebben we weer veel bedacht, van knutselen tot sport en spel. Net als vorig jaar zullen er 
verschillende activiteiten zijn voor uw kind(eren) waar ze aan kunnen deelnemen. Bij de BSO hebben we als motto 
“niks moet en niksen mag”. Toch proberen we wel om de kinderen te stimuleren om mee te doen met wat 
aangeboden wordt. Meestal zien we dan dat ze het super leuk vinden! 

We hopen er samen weer een mooi jaar 
van te maken en zeggen graag tot ziens! 

Op woensdag 25 januari is de open dag van de Wegwijzer. 
U bent in de ochtend van harte welkom tussen 10.30 en 
12.00 uur. Ook kunt u ons 's avonds bezoeken tussen 
19.00 en 20.30 uur. 's Ochtends ziet u de school terwijl er 
wordt gewerkt, gezongen, gespeeld, etc. 's Avonds kunt u 
alle lokalen bekijken, praten met de leerkrachten en al uw 
vragen stellen. Wij heten u van harte welkom en laten 
graag vol trots onze school zien! 



Belangrijke data:

 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) 

Directeur: Mirjam LubyAanwezig op: maandag, dinsdag en

donderdag. 
Altijd per mail bereikbaar op:

directie@wegwijzerenter.nl

Contact

12 januari Daan ter Weel Groep 1

12 januari Luuk Voortman Groep 6

13 januari Nyka Wolterink Groep 4

14 januari Lauren Wessels Groep 1

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 
 

Jarig!

De lijst met alle jarigen in de vakantie was ontzettend lang! Toch hoorden er nog 2 namen bij, want op 24 
december was Lotte Happe uit groep 5 jarig. Een dag later, op 25 december, vierde Tiem ten Brinke uit groep 
8 zijn feestje. Alsnog van harte gefeliciteerd! 
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