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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Inschrijven 
10-minutengesprekken

Aanstaande maandag (30 januari) kunt u zich opgeven
voor de 10-minutengesprekken van 15 en 16 februari.
De gezinnen met meerdere kinderen mogen zich eerst
inschrijven vanaf 18:00 uur. 
Vanaf 20:00 uur wordt  Parro voor iedereen
opengesteld. Als u meerdere kinderen heeft, wilt u dan
10 minuten tussen de gesprekken laten zodat er
rekening wordt gehouden met eventuele uitloop?

Te koop
In de weken voor Kerst is Luuk (soms samen met Roq) 
bezig geweest om een vogelhuisje en een voederhuisje 
te maken. De huisjes zijn goed gelukt! Nu willen we deze 
huisjes gaan verkopen en met het geld dat we er voor 
krijgen, nieuw materiaal kopen om nog meer van dit 
soort huisjes te maken. Ze kosten 7,50 euro per stuk. 
Heeft u belangstelling, mail dan daar 
f.achterberg@wegwijzerenter.nl



Week 4
Opwekking kids 'U bent die u 

bent.'

Week 5 'God van licht.'

Lied van de week:

Vervanging bij ziekte

We krijgen de afgelopen dagen erg veel 
ziekmeldingen. Van kinderen, maar er is ook veel 
ziekte onder de leerkrachten. We proberen altijd om 
een invaller te regelen, maar de vervangingspool is 
erg leeg op het moment. 

We doen dus ons uiterste best om de groepen bezet 
te houden bij ziekte van leerkrachten, maar in het 
uiterste geval kan het voorkomen dat een klas thuis 
moet blijven. In dit geval proberen we u z.s.m. via 
Parro te informeren. 

Even voorstellen

Mijn naam is Esmé Wolterink en ik ben als 
orthopedagoog verbonden aan Verion. Daarnaast ben 
ik werkzaam als orthopedagoog binnen twee andere 
scholen in de regio Enter/Wierden en bij 
IJsselgroep/DCTwente. Ik werk vraaggestuurd; mijn hulp 
wordt door de IB'er ingeschakeld. Als neutrale partij 
kan ik meedenken wanneer er vragen zijn over de 
ontwikkeling (bijv. leerontwikkeling, werkhouding, 
gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling) van een kind. 
Soms wordt er om een observatie gevraagd, waarbij 
zowel naar de leerling, leerkracht, groep en omgeving 
wordt gekeken. Ook kan ik bijvoorbeeld met school 
meedenken in het opstellen van handelingsplannen.

Welkom
Aanstaande zaterdag is Anna Aufderhaar jarig. Ze
wordt 4 jaar. Daarom mag ze maandag beginnen in
groep 1. Anna, je bent van harte welkom en we wensen
je een hele fijne tijd op de Wegwijzer! 

Nationale voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen 2023 zijn van
woensdag 25 januari t/m vrijdag 4 februari.
Voorlezen aan kinderen is erg belangrijk. Wist u
dat kinderen die dagelijks worden voorgelezen
3x zoveel nieuwe woorden leren als kinderen
die niet worden voorgelezen? Door voor te
lezen komen kinderen in contact met een
andere woordenschat, in boeken is de taal
immers vaak anders dan de taal die kinderen in
het dagelijks leven horen! Voorlezen prikkelt de
fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, zorgt voor
meer tekstbegrip en bezorgt ze veel plezier.
Peuters en kleuters worden vaak voorgelezen,
maar het voorlezen wordt sneller vergeten als
kinderen zelf lezen. Toch heeft ook uw zelf-
lezende kind veel baat bij voorlezen! Het
voorlezen van het eerste hoofdstuk van een
boek, helpt uw kind bijvoorbeeld om vast inzicht
in het verhaal te krijgen en geeft uw kind zin om
te lezen hoe het verder gaat. Daarnaast is het
voor kinderen die moeite hebben met lezen fijn
als er steeds een stukje uit hun boek
voorgelezen wordt. Zo komt er vaart in hun
verhaal en begrijpen ze het verband beter.
Genoeg reden om te blijven voorlezen dus! 
Veel leesplezier gewenst!





Belangrijke data:

 

26 januari Gebedskring op school (8:30 uur) 

15 en 16 februari 10-minutengesprekken

23 februari Rapport 1 mee

24 februari 12.00 uur leerlingen vrij

27 februari - 3 maart Voorjaarsvakantie

6 maart Luizencontrole 

Directeur: Mirjam LubyAanwezig op: maandag, dinsdag en

donderdag. 
Altijd per mail bereikbaar op:

directie@wegwijzerenter.nl

Contact

2 februari Marit Heuvelman 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!

mailto:g.schaap@dekindertuin.nl

