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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Schoonmaakavond
Afgelopen maandag hebben we met een heel aantal 
ouders de school weer helemaal grondig schoon 
gekregen. Wat fijn dat we op jullie mochten rekenen, 
het is heerlijk om weer in een schone school te kunnen 
werken! Ouders en juffen/meesters, ontzettend 
bedankt! 

Vanuit de MR

Op 17 januari heeft de MR weer een vergadering
gehad. Deze avond hebben we gesproken over het
schoolplan, het rapport, de verkeersveiligheid bij
school en het proces van de nieuwbouw. Mochten er
nog vragen zijn kunnen jullie contact opnemen met
een van de leden of mailen naar:
mr@wegwijzerenter.nl. 

mailto:Mr@wegwijzerenter.nl


Week 3 'Iedereen is anders.'

Week 4
Opwekking kids 'U bent die u 

bent.'

Lied van de week:

Open dag
Op woensdag 25 januari is de open dag voor nieuwe
ouders. Bent u ouder(s)/verzorger(s) van een kind in
de leeftijd tussen 2 en 4 jaar? Dan bent van harte
welkom tussen 10.30 en 12.00 uur. Ook kunt u ons 's
avonds bezoeken tussen 19.00 en 20.30 uur. Tijdens
deze open dag heeft u de gelegenheid om samen met
uw kind op de school rond te kijken en met onze
groepsleerkrachten en directeur kennis te maken.     '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. Kent u ouders met kinderen onder de 4 jaar
die onze poster misschien niet gezien hebben, geef
het gerust door! 

IPC in de 
verschillende klassen

Na de kerstvakantie is elke klas weer gestart met een 
nieuw IPC thema. Misschien heeft u er al iets over 
gehoord via Parro, of heeft u al een kijkje kunnen 
nemen in de klassen. Hieronder en hiernaast ziet u 
een aantal foto's van de leerwanden van de 
verschillende groepen. Op deze wand zien de 
kinderen wat zij dit blok allemaal hebben geleerd. Ook 
de doelen van het thema hangen er op. Wat gaan we 
nog leren, waar zijn we al in gegroeid? 



Belangrijke data:

 

16 - 27 januari Toetsweken 

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

26 januari Gebedskring op school (8:30 uur) 

15 en 16 februari 10-minutengesprekken

Directeur: Mirjam LubyAanwezig op: maandag, dinsdag en

donderdag. 
Altijd per mail bereikbaar op:

directie@wegwijzerenter.nl

Contact

28 januari Anna Aufderhaar Groep 1

28 januari Lunis ter Harmsel Groep 2

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!
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