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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Op woensdag 25 januari was de open dag. Wat fijn dat
er zoveel belangstelling was. We kijken terug op goede
gesprekken en ontmoetingen.  
We hebben al een aantal aanmeldingen ontvangen van
leerlingen waarvan de broer of zus al op school zitten.
Van harte welkom op De Wegwijzer!  
 
Wilt u uw zoon of dochter toch nog aanmelden, omdat
u dat nog niet heeft gedaan? Dat kan nog.  
U kunt uw kind aanmelden vanaf 2 jarige leeftijd. 
U kunt het aanmeldingsformulier downloaden op de
website van De Wegwijzer; https://wegwijzerenter.nl/ .
Op school zijn uiteraard ook aanmeldingsformulieren
te verkrijgen.  
Wilt u het aanmeldingsformulier voorzien van
handtekeningen van beide ouders? Het formulier mag
u inleveren op school of mailen naar
directie@wegwijzerenter.nl .  
 
Is het niet gelukt om te komen tijdens de open dag?
Gezinnen zijn altijd welkom om op afspraak onze
school te komen bekijken. We vertellen u dan graag
meer over het onderwijs op De Wegwijzer.  
Een afspraak maken kan via 06-19588981 of mailen
naar directie@wegwijzerenter.nl.  

Aanmelden nieuwe leerlingen

10-minutengesprekken 
De 10 minutengesprekken vinden plaats op
woensdag 15 en donderdag 16 februari voor de
groepen 1 t/m 7. Deze gesprekken zijn bedoeld
voor alle groepen en met alle ouders.  

Voor de groepen 8 worden adviesgesprekken
gehouden. Bij de adviesgesprekken zijn de
kinderen ook aanwezig.  De adviesgesprekken
vinden plaats op dinsdag 14 en woensdag 15
februari. 

Inmiddels heeft u zich via Parro kunnen
inschrijven. Heeft u zich nog niet ingeschreven,
dan willen we u vragen om dit voor woensdag 8
februari alsnog te doen. We hopen op goede
gesprekken samen!

https://wegwijzerenter.nl/
mailto:directie@wegwijzerenter.nl


Uit de kleutergroepen

De kinderen van groep 1 en 2 hebben afgelopen donderdag een workshop gehad bij de bibliotheek. Dit in verband
met De Nationale Voorleesdagen. Het ging over het prentenboek van het jaar; “Maximiliaan Modderman geeft een
feestje”. Na elke bladzijde uit het prentenboek was er een activiteit met muziek en bewegen. De kinderen vonden
het erg leuk. 

Uit groep 3 en 4
Wij kregen deze week bezoek in onze klas van een echte
tandarts. Tandarts Iris vertelde ons over het melk- en blijvend
gebit. Ook mochten we zelf een proefje doen, waarbij we
ontdekten dat melk en water goed zijn voor je tanden, maar
cola en crystal clear te zuur. De tandarts liet ons ook nog zien
hoe we onze tanden goed moeten poetsen, zodat we gaatjes
kunnen voorkomen. Een leuke en leerzame gastles, die goed
past bij ons IPC thema 'We zijn wat we eten'!



Ons rekenonderwijs
Op dit moment werken we vanaf groep 3 met de
rekenmethode Wereld In Getallen 5. In ons jaarplan staat
vermeld dat we dit schooljaar ook andere methodes willen
uitproberen in de groepen 3 t/m 8 om ons goed te
oriënteren, zodat we een goede keuze kunnen maken voor
een passende methode. 
De komende weken willen we verschillende methodes
verkennen en uitproberen in de klas. 
Aan het eind van het schooljaar bekijken we of de methode
WIG 5 nog passend is.  

Het is dan eindelijk zover…; nieuwe 
knikkerpotjes op het schoolplein! Het was even 
wachten op het plaatsen van de knikkerpotjes, 
maar ze zijn er!  

De leerlingenraad heeft meegeholpen met de 
versiering en meegedacht over de plaatsing 
van de knikkerpotjes op het schoolplein.  

We hopen met het plaatsen van deze extra 
knikkerpotjes op heel veel knikkerplezier 
samen! Naar verwachting wordt er in de 
maand februari ook een nieuwe 
bootschommel geplaatst. 

Nieuwe knikkerpotjes

 11 maart
Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2023,
samen met duizenden sociaal maatschappelijke
organisaties in het land, weer NLDoet; de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. NLDoet zet
vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om
een dagje het verschil te maken en ertoe te doen!

De Wegwijzer doet hier ook altijd aan mee en het is een
mooi moment om wat achterstallige klussen samen aan te
pakken. We zijn heel blij met onze fanatieke Ouderraad
die dit elk jaar doet, maar we kunnen nog wel wat handige
mensen gebruiken. 

Dit jaar willen we o.a.; 
- de leerwanden in de klassen opknappen
- materialen op het plein schilderen
-binnenmuren schilderen
- de ramen in het speellokaal en de vergaderruimte
beplakken met folie

Wie helpt er mee op zaterdagochtend 11 maart van
09.00-12.00u? 
Het wordt vast heel gezellig! 
Aanmelden mag bij de voorzitter van de OR- Erik Slagman
of bij juf Gerdy. (graag vóór 17 februari). 
Mailen kan ook naar; or@wegwijzerenter.nl



Week 4 'U bent die U bent.'

Week 5 'God van licht.'

Lied van de week:Afscheid juf Debora

Even voorstellen

Schoolgericht maatschappelijk werk

Al enkele jaren is er schoolgericht maatschappelijk werk aanwezig op de Wegwijzer. Voor een aantal kinderen en 
ouders ben ik een bekend gezicht, voor een heel aantal ouders ook niet. Daarom wil ik mij via de nieuwsbrief 
voorstellen. Mijn naam is Anilla Boersma en ik ben werkzaam bij Avedan maatschappelijk werk in Wierden. Ik ben 
als schoolgericht maatschappelijk werker betrokken bij de Wegwijzer.

Begeleiding aan kinderen
Als schoolgericht maatschappelijk werker voer ik gesprekken met kinderen. Soms ervaart een kind een probleem 
waarin ze zelf nog wat moeten leren zodat hij of zij er geen last meer van heeft. Er zijn kinderen die sociaal 
vaardiger willen of moeten worden, kinderen die dingen spannend vinden en hier anders mee om willen gaan. 
Kinderen die een nare gebeurtenis zoals een scheiding, pesten of ziekte meegemaakt hebben waar ze (nog) niet 
weten hoe ze daar mee om kunnen gaan. Voor ik met een kind in gesprek ga, wil ik altijd eerst met 
ouders/verzorgers in gesprek. Om kennis te maken en te weten hoe zij tegen de situatie aankijken. De IB-er of 
leerkracht kan soms ook informatie aanvullen. Het is belangrijk dat ouders achter de gesprekken zijn. Ouders zijn 
de belangrijkste volwassenen voor het kind en daarmee dé deskundige van hun kind. Zij zijn daarnaast ook 
belangrijke supporters voor hun kind. Ik vind het belangrijk om korte lijntjes te hebben met ouders en de school.

Samenwerking met ouders
Naast het begeleiden van kinderen, kunnen ook ouders met mij in gesprek over problemen of zorgen die in hun 
leven spelen. Denk aan opvoedvragen, scheiding of praktische vragen rondom financiën. Ik denk graag met ouders 
mee over hun zorgen en mogelijke oplossingen. Als er meer of andere hulp nodig is van een andere instantie, dan 
kan ik samen met ouders doorverwijzen of aanmelden.

Samenwerking met school
Naast begeleiding aan ouders en kinderen, ben ik ook ondersteunend aan het schoolteam. Zo kan ik meedenken 
met of adviseren aan leerkrachten en de IB-er. Als schoolgericht maatschappelijk werker ben ik vast lid van het 
schoolondersteuningsteam (SOT).

Inloopspreekuur
In de even weken ben ik op dinsdag ochtend van 11 :00 uur tot 12:00 uur aanwezig op school voor een 
inloopspreekuur. Met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen. U kunt dan zonder afspraak bij mij 
binnen lopen of via de IB-er een afspraak maken. Uiteraard kan er ook via de IB-er contact met mij worden 
opgenomen buiten de spreekuren om.

Groepswerk
Vanuit Avedan bieden wij meerdere keren per jaar groepswerk aan. Waaronder groepen gericht op kinderen van 
de basisschool, zoals een sociale vaardighedentraining (SoVa). De trainingen zijn kosteloos voor kinderen van alle 
basisscholen uit de gemeente Wierden. Wanneer er een training gaat starten, wordt er t.z.t. informatie hierover 
verstuurd naar de school.

Gisteren was Juf Debora voor het laatst in groep 6. Zij 
heeft het afgelopen half jaar haar LIO-stage gelopen in 
deze groep. Wat hebben de kinderen veel van haar 
geleerd en wat was het gezellig! We zullen haar af en 
toe nog wel eens zien in de school, want Debora is nog 
bezig met haar onderzoek.
Debora, we wensen je heel veel succes met het 
afronden van je studie.



Belangrijke data:

 14 en 15 februari Adviesgesprekken groep 8 

15 en 16 februari 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7

23 februari Rapport 1 mee

24 februari 12.00 uur leerlingen vrij

27 februari - 3 maart Voorjaarsvakantie

6 maart Luizencontrole 

 
Directeur: Mirjam Luby

 
Aanwezig op: maandag, dinsdag en

donderdag. 
 

Altijd per mail bereikbaar op:
directie@wegwijzerenter.nl

 
 

Contact

8 februari Saar Nieuwenhuis Groep 7

9 februari Joost Schulenburg Groep 3

11 februari Douwe Steenbergen Groep 3

12 februari Noah Zwiers 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

