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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Afgelopen vrijdag zijn we weer begonnen met het leerorkest. Hier proberen we elk jaar met groep 6 aan mee te 
doen. De kinderen van groep 6 mogen dan een instrument kiezen en krijgen ook echt les. De lessen worden 
verzorgd door docenten van Kaliber. Het instrument mag ook worden meegenomen naar huis om daar te 
oefenen. De kinderen konden kiezen uit een dwarsfluit, klarinet of trompet of slagwerk. De kinderen konden niet 
wachten om te beginnen. Op donderdagavond 30 maart sluiten we dit project af met een optreden in de 
Gereformeerde kerk. Zet die datum vast in de agenda! Vanaf volgende week gaan we ook oefenen voor het 
Kuuk'n concert. Meester Frank geeft de kinderen van groep 2 een aantal keren achter elkaar les. We gaan samen 
liedjes en muziek instuderen. Ook dit project sluiten we op donderdagavond 30 maart af in de Gereformeerde 
kerk. Willen jullie dit ook alvast noteren? Tot dan! 

Leerorkest en kuuk'n concert

Gebedsgroep

Sinds een aantal jaren kent de Wegwijzer ook een gebedskring. Eens in de maand is er voor ieder die zich als 
(groot)ouder, verzorgende of docent betrokken weet bij onze school een moment om samen voor de school, de 
kinderen en de leerkrachten te bidden. We komen afwisselend op een woensdag- of donderdagmorgen van 8.30- 
9.00u bij elkaar in de personeelskantine van de school. Na een korte inleiding aan de hand van een dagboek over 
gebed worden de gebedspunten geïnventariseerd. Via een gebedsschrift dat de klassen rondgaat, draagt iedere 
maand een andere klas gebedspunten aan. We bidden ook altijd voor de leerkrachten en directie in het algemeen 
en voor de kinderen die in de afgelopen periode hun verjaardag mochten vieren. Na inventarisatie van de 
gebedspunten wordt er een kringgebed gehouden. De meeste deelnemers aan de gebedskring bidden hardop 
mee. Maar er is ook de mogelijkheid om in stilte mee te bidden. Vanwege de drukke agenda’s houden we de 
bijeenkomst bewust niet te lang en proberen we rond 9.00u af te ronden. Op dit moment zijn we meestal met zo’n 
3-5 personen aanwezig op de gebedskring. We zouden het mooi vinden wanneer nog meer mensen met ons mee 
willen bidden voor een school waar kinderen al jong God mogen leren kennen en vanuit de verbinding met Hem 
als mens mogen openbloeien. We geloven dat een eenvoudig gebed veel uit kan werken omdat de Heere God er 
kracht aan wil verlenen (Jakobus 5:16). Voor meer informatie over deze gebedskring kun je contact opnemen met 
ds. Wim Geuze (0547-381222 / predikant@hervormdenter.nl). U kunt ook vrijblijvend een keer langskomen om de 
gebedskring mee te maken. In dit schooljaar hopen we op de volgende data bij elkaar te komen: do 16 feb. (ivm. 
voorjaarsvakantie), woensdag 22 maart, donderdag 20 april, woensdag 24 mei, do 22 juni en woensdag 19 juli.

mailto:predikant@hervormdenter.nl


Week 5 'God van licht.'

Lied van de week:

Even voorstellen
Dag allemaal,

Graag stel ik me even aan u voor. Misschien heeft u me weleens op school gezien 
of hebben we elkaar al een keer ontmoet tijdens een vergadering van het S.O.T
(school ondersteunings team).

Mijn naam is José Smits en ik ben als schoolcoach verbonden aan de Wegwijzer. Ik 
werk vanuit het expertise & dienstenteam van het samenwerkingsverband Twente 
Noord: https://swv-twentenoord.nl .

Bijna alle scholen in deze regio zijn bij dit SWV aangesloten en aan elke school is 
een vaste schoolcoach verbonden. Als schoolcoach kan ik betrokken worden bij de
vragen die er op school en/of bij ouders zijn over bv de ontwikkeling van een kind, 
het gedrag, de inzet van leermiddelen en/ of de meest passende aanpak en 
werkwijze.

Deze vragen komen via Herma Slots, de intern begeleider van school bij mij of de 
andere leden van het S.O.T. terecht. Mijn expertise ligt daarbij vooral op het gebied 
van gedrag. Vaak start ik dan, na toestemming van de ouders, met een observatie 
in de groep. Samen met Herma, leerkrachten en ouders bespreken we onze 
bevindingen en komen zo tot een plan van aanpak.

Onze missie is ervoor te zorgen dat ieder kind zich op een passende wijze kan 
ontwikkelen en met plezier naar school gaat. Daar zet ik me dan ook heel graag 
voor in!

Vriendelijke groet, José Smits.

Activiteiten in de 
voorjaarsvakantie

Op het schema hierboven ziet u de 
techniekactiviteiten die plaats zullen vinden in de 
bibliotheken van Wierden en Enter. Lijkt het u leuk om 
hieraan deel te nemen, dan kunt u zich opgeven bij via 
de website:

 https://activiteiten.bibliotheekwierden.nl/agenda? 
id=0&location_id=0&category_id=0&start=20

Van de brandweer
Op zaterdag 11 februari organiseert Brandweer 
Twente kazerne Enter (Vonderweg 2) een themadag 
om nieuwe brandweervrijwilligers te werven. Ze willen 
de jeugd graag bekend maken met hun 
brandweerwerk. Mogelijk zijn er ouders/verzorgers die 
belangstelling hebben om zich als vrijwilliger aan te 
melden. Vandaar dat een onderdeel van de themadag 
een kleurplatenactie is.

Tijdens deze dag is het thema: ‘24 uur als de 
brandweer’. Tussen 13.00 uur en 14.00 uur is er voor 
de basisschooljeugd uit Enter de gelegenheid om de 
kleurplaat, die ze eerder via school uitgereikt hebben 
gekregen, in te leveren. De kazerne is op genoemd 
tijdstip open voor kinderen mét ouders die de 
kleurplaat inleveren, waarbij ze dan de 
brandweerkazerne en -voertuigen kunnen bezichtigen.

Win een mooie prijs! 
Aan deze kleurplatenactie zijn twee prijzen verbonden: 
één voor de mooiste kleurplaat en één voor de klas die 
de meeste kleurplaten heeft ingeleverd. De winnaar 
van de mooiste kleurplaat krijgt samen met een aantal 
vriendjes of vriendinnetjes een leuke middag bij de 
brandweerkazerne in Enter aangeboden. Dit zal een 
woensdagmiddag in juni zijn. Er zijn dan spelletjes en 
er is wat te eten en te drinken. De klas die de meeste 
kleurplaten heeft ingeleverd, wint een educatieve
middag bij de brandweerkazerne Enter. De winnende
klas krijgt een rondleiding. We vertellen dan over het 
werk van de brandweer én over hoe belangrijk het is 
om brand te voorkomen. 

We hopen jullie allemaal te zien bij de brandweer op 
zaterdag 11 februari!

Psalm 121 'Ik hef mijn ogen op.'Week 6



Vanuit de kindertuin

Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2023, samen met
duizenden sociaalmaatschappelijke 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.; 
- binnenmuren voorzien van een mooi kleurtje
- speeltoestellen op het plein schilderen
- de ramen in het speellokaal 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)

Herhaling - NL doet

“Wij, Abu Bakarr Kamara, Dararetu Abedu, 
Johan David Parada Ocampo en Mariah 
Yna Revereza, willen jullie allemaal héél 
hartelijk bedanken voor de steun die wij 
van jullie ontvangen. Dankzij het 
sponsorprogramma van Woord en Daad 
ontvangen wij elke dag een gezonde 
maaltijd, krijgen wij christelijk onderwijs, 
kunnen we indien nodig naar de dokter, 
kortom wij kunnen werken aan onze 
toekomst. En dat dankzij jullie! Wat 
geweldig is dat!”

Op D.V. maandag 13 februari komt de 
schoolvoorlichter van Woord en Daad, 
Ineke Brand,  naar onze school om over 
het leven van onze sponsorkinderen te 
vertellen.
Van uw kinderen hoort u na afloop vast 
nog veel meer over het verschil dat wij 
met elkaar maken in het leven van deze 
kinderen. Nogmaals veel dank voor uw 
betrokkenheid!



Vanavond hebben we met de MR een extra vergadering gehad over de
ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van onze school. Omdat u als
ouder(s)/verzorger(s) zeer betrokken bent bij onze school, willen we u graag
informeren en meenemen in het proces van de nieuwbouw. Onze MR is
betrokken bij het proces van de nieuwbouw, denkt mee, signaleert en adviseert. 

Dit bericht werd gedeeld door de gemeente Wierden;
https://www.wierden.nl/nieuwbouwscholen 
De Wegwijzer is op dezelfde dag geïnformeerd over de berichtgeving van de
gemeente wat betreft de voorkeurs locatie van het college B &W. 
Zoals u in de berichtgeving heeft kunnen lezen heeft het college B&W de
voorkeur uitgesproken voor 1 locatie; dit is de locatie aan de Sportlaan. 

De bestuurders en directies van onze vereniging (Verion) en de stichting SKOT
(De Talenter) zijn in gesprek geweest met de afzonderlijke fractievoorzitters van
de gemeente Wierden om het belang van een positieve besluitvorming op een
locatiekeuze te benadrukken. 
Het besluit over de definitieve locatie zal in april door de Gemeente Wierden
worden genomen. Op de inwonersbijeenkomst van maandag 13 februari is er de
mogelijkheid voor inwoners om vragen te stellen richting de gemeente. Namens
Verion en SKOT zijn de bestuurders en directeuren van De Wegwijzer en De
Talenter ook aanwezig om te luisteren naar wat er speelt.

Morgen ontvangt u een brief namens Verion en SKOT, maar vooruitlopend op
deze brief vinden wij het als school belangrijk om u hierover alvast te informeren. 

We kunnen ons voorstellen dat er n.a.v. de berichtgeving vragen zijn. Heeft u
vragen, neemt u dan gerust contact op met: m.luby@wegwijzerenter.nl. Ook kunt
als ouder(s)/verzorger(s) de MR-leden benaderen via: mr@wegwijzerenter.nl. 

 

 
 

Proces nieuwbouw

https://www.wierden.nl/nieuwbouwscholen
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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

23 februari VOMOL voor groep 7 en 8

24 februari 12.00 uur leerlingen vrij

27 februari - 3 maart Voorjaarsvakantie

6 maart Luizencontrole 

8 maart Biddag, leerlingen om 10.30 uur vrij

 
Directeur: Mirjam Luby

 
Aanwezig op: maandag, dinsdag en

donderdag. 
 

Altijd per mail bereikbaar op:
directie@wegwijzerenter.nl

 
 

Contact

13 februari Elias Spoon Groep 1

15 februari Hiyabiel Daniel Tekle Groep 2

16 februari Marly Pluimers Groep 3

18 februari Nathan Clevering Groep 4

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



