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Communicatie 
 
 
 

 
 
Wij beschikken over de volgende communicatiekanalen in volgorde van belangrijkheid: 

• De schoolsite: op de schoolsite kunt u heel veel vinden, bij het kopje groepen vindt u 
bijvoorbeeld de huiswerkopdrachten voor de verschillende groepen en daarbij voor de 
onderbouw de dagelijkse/wekelijkse onderwerpen die behandeld worden. Ook zijn er veel 
formulieren te downloaden en kunt u documenten vinden onder het kopje school.       
Brieven die collectief aan u worden verstuurd kunt u terugvinden onder nieuwsbrieven. We 
beperken het aantal foto’s op de site, foto’s van evenementen kunt u terug vinden op onze 
facebookpagina. De groepsinformatie heeft voor ons  grote prioriteit op dit moment, dit 
onderwerp gaan we beter wegzetten voor de toekomst. U moet de schoolsite zien als 
belangrijkste informatievoorziening. (bekijk de kalender regelmatig, er kunnen zich 
belangrijke wijzigingen voordoen in de loop van het schooljaar!) 

• De nieuwsbrief: deze wordt nu maandelijks verstuurd per mail op de 1e van de maand en is 
ook terug te vinden op onze site. U kunt zich abonneren via onze site.                                    
Ook de frequentie van de uitgifte van deze brieven is voor ons op dit moment een 
agendapunt. U hoort binnenkort van ons of dit zo blijft of dat we de nieuwsbrief vaker uit 
gaan geven. 

• Schoolapp: de schoolapp moet u zien als verlengstuk van de schoolsite, een stukje verrijking 
om snel even de kalender in te zien, een snelle berichtgeving (pushbericht) van onze zijde te 
ontvangen, de groepsinformatie (heeft nu onze prioriteit en daar wordt aan gewerkt), de 
nieuwsbrief in te zien of ons te contacten op elke plek waar u maar bent. Het is geheel aan u 
of u de app installeert op uw telefoon. 
Zie het instructiefilmpje op de site:  
De codes voor de groepen 1 t/m 8  
Groep 1-> gr12015  
Groep 2-> gr22015  
Groep 3-> gr32015  
Groep 4-> gr42015  
Groep 5-> gr52015  
Groep 6-> gr62015  
Groep 7-> gr72015  
Groep 8-> gr82015  
Inloggen met www.cnbswegwijzer.nl    
Heeft u hulp nodig? We willen u graag helpen! 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
mailto:info@cnbswegwijzer.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.geefhaareenkans.com/wp-content/uploads/2016/08/FB-FindUsonFacebook-online-1024.png&imgrefurl=http://www.geefhaareenkans.com/nieuws-2016/faceboook-aanpassing/&docid=8f560Sd7DgijXM&tbnid=sTA4c1kuDH3dEM:&w=1024&h=195&bih=664&biw=1324&ved=0ahUKEwib8fOLoLTPAhWBVxoKHfvsBc8QMwhYKBswGw&iact=mrc&uact=8


• De facebookpagina: deze pagina kunt u zien als de schoolkrant van vroeger. Hier worden 
veel foto’s en activiteiten gedeeld. Nogmaals, belangrijke informatie vindt u op onze site en 
wordt rechtstreeks gedeeld met u via een mail en is niet altijd te vinden op de 
facebookpagina. Op de facebookpagina vindt u vluchtig nieuws. 

• De groepswhatsapp: sinds kort is er voor elke klas een groepsapp aangemaakt. Deze wordt 
beheerd door een aangewezen moeder/vader in de groep. De leerkrachten nemen niet deel 
aan deze appgroep en zien dus ook niet wat er besproken wordt in de appgroep. Zij hebben 
contact met de beheerder van de groep en de leerkracht geeft dan ook “alleen” de opdracht 
aan de beheerder om iets te plaatsen in deze groepsapp. De appgroep is bedoeld om 
vluchtige informatie te delen met de ouders van de groep. Te denken valt aan, oproepjes 
voor vervoer, oproepjes voor hulp bij activiteiten op school, cadeau voor school van groep 8, 
enz. Het is dus niet de bedoeling dat er over en weer geappt wordt over andere zaken, over 
ouders of leerlingen (dit om ernstige verwarring te voorkomen). Belangrijke informatie delen 
we dan ook niet in deze groepsapp. 

• Communicatie met leerkrachten (en nogmaals de emailadressen onze leerkrachten) 
Wanneer u belangrijke informatie heeft over uw kind of andere zaken en u wilt ons dit 
digitaal melden, dan vragen wij van u om hierover een mail te sturen in plaats van een app-
bericht. In de avonduren en het weekend worden deze berichtjes niet altijd gelezen of 
meteen beantwoord door de leerkrachten omdat men dan tijd vrij wil maken voor het gezin. 
Een mail blijft beter zichtbaar en kan ook beter verwerkt worden in onze administratie. 

 
Mailadressen: 
Groep 1 en 2: charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl 

   mariannelubbers@cnbswegwijzer.nl 
Groep 3 en 4: henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl 

charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl 
groep 5 en 6: hannekesoepenberg@cnbswegwijzer.nl 

   jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl 
groep 7 en 8:  dirkjantempelman@cnbswegwijzer.nl 

   jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl 
ib-er:  henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl 
directie: lidytuin@cnbswegwijzer.nl 

 
Let op, ons algemeen adres is gewijzigd!!!: info@cnbswegwijzer.nl 
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