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“De toekomst van uw kind begint op de Wegwijzer!” 
“De beste wegwijzer is de leerling zelf” 

 
Beste ouders, 
 
We hebben in dit infoblad een aantal belangrijke dingen voor u op een rijtje gezet. Wanneer u iets meer wilt weten over 
missie, visie of andere belangrijke zaken, verwijzen we u naar de schoolgids van 2019, deze verschijnt na de zomervakantie 
op onze website.  
De activiteitenplanning vindt u op onze site in de kalender. Voor nieuws en foto’s verwijzen we u naar onze 
facebookpagina’s . 
 

CNBS De Wegwijzer 
Lagelandweg 2 

7777RJ Schuinesloot 
Tel: 0523-683053 

www.cnbswegwijzer.nl 
directie: lidytuin@cnbswegwijzer.nl 

school algemeen: info@cnbswegwijzer.nl  
facebook school: CNBS De Wegwijzer 
facebook nieuwbouw: De Wegwijzer 

 
 

De indeling van de groepen met hun leerkrachten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 Mo                   mi Mo                     mi mo Mo                   mi Mo                     mi 

1 Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Marianne Marianne Marianne Marianne 
 

 

2 Charlotte Charlotte Charlotte  Charlotte Marianne Marianne Marianne Marianne 
 

 

3 Henrike  Henrike   Henrike 
 

Henrike  Henrike  Charlotte Charlotte Charlotte  
 

 

4 Henrike Henrike  Henrike 
 

Henrike Henrike Charlotte Charlotte Charlotte  

5 Hanneke Hanneke  Hanneke Hanneke Jacobien 
 

Hanneke Hanneke Jacobien 
 

Jacobien 
 

6 Hanneke Hanneke  Hanneke Hanneke Jacobien 
 

Hanneke Hanneke Jacobien 
 

Jacobien 
 

7 Jacobien Jacobien Dirk jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan 
 

Dirk-Jan 

8 Jacobien Jacobien Dirk jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan 
 

Dirk-Jan 

Werk-
druk/ict 

     Jacobien Jacobien   

Werk-
druk oa 

Danique Danique Danique Danique Danique Danique Danique Danique Danique 

+klas   Marianne Marianne      

Ib-er       Henrike Henrike  

directie Lidy Lidy Lidy Lidy Lidy Lidy Lidy   

http://www.cnbswegwijzer.nl/
mailto:lidytuin@cnbswegwijzer.nl
mailto:info@cnbswegwijzer.nl
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Gymrooster 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 
gymdocent 

Vrijdag 

8.30-9.15 groep 1/2   7/8 08:45-09:30  

9.30-10.15 V.A.W.   5/6 09:30-10:15  

11.00-12.00 groep 
3/4 

  1/2 10:30-11:00 11:15-12:00 1/2 

13.00-13.45 groep 
5/6 

  3/411:00-11:45  

14.00-15.00 
Groep7/8 

   14.30-18.45 gym 
VAW 

 

 

Afspraken rond de dagelijkse gang van zaken 

• Met de fiets naar school 
o In de week van 1 juli starten alle leerlingen in het nieuwe gebouw. We sluiten het hek aan de voorkant 

af. Leerlingen die van de noordoost kant komen, gaan met de fiets of lopend door de poortjes tussen de 
twee huizen door aan de kant van de Schuineslootweg. We hebben de ingang veiliger gemaakt door er 
een sluis te plaatsen. Kinderen moeten afstappen wanneer ze de weg op gaan; 

o Kinderen uit de bouw en uit het zuidwesten van het dorp, nemen de ingang aan de voorkant van de 
school; 

o De fietsen worden geplaatst in het fietsenhok of in de rekken bij het pad aan de Schuineslootweg; 
o Let op!!: Zowel voor kinderen als ouders geldt (voor, tijdens en na schooltijd) op het plein een absoluut 

fietsverbod! Dit heeft alles te maken met de veiligheid van de kinderen. 

• Met de auto naar school 
o Natuurlijk gaan we allemaal met de fiets of lopend naar school. Wanneer u toch met de auto komt, dan 

kunt u parkeren aan de Schuineslootweg en aan de Lage Landweg. Voor de kleuters is het veiliger om 
uit te stappen aan de Lage landweg. Voor de andere kinderen geldt nog steeds het parkeren aan de 
Schuineslootweg om de overlast van het parkeren voor de buren zo beperkt mogelijk te houden. 

• Eten en drinken en andere consumpties 
o Woensdag, donderdag en vrijdag zijn onze vaste fruitdagen, we eten dan fruit in de pauzes. Ons advies is 

uw kind gezond eten en drinken mee te geven ook op de andere dagen. U bent als ouder 
verantwoordelijk voor de ‘gezonde lunch’; 

o Pakjes drinken gaan leeg terug in de tas. Om de afvalberg klein te houden zouden we het fijn vinden 
wanneer u uw kind drinken meegeeft in een goed afgesloten beker of fles. Ons advies is uw kind gezond 
eten en drinken mee te geven ook op de andere dagen; 

o Voorziet u trommeltjes en bekers alstublieft van de naam van uw kind; 
o Voor ouders is het verboden te roken in het gebouw en op de pleinen. 

• Communicatie met leerkrachten en directeur 
o 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;  

o Meer informatie nodig? Heeft u een vraag? Wilt u iets weten over wat er in de groep gebeurt? Heeft u 
ergens op school een probleem mee? Spreekt u dan direct de leerkracht aan of de directeur.  Houdt u 
dan alstublieft rekening met onze schooltijden. Onder schooltijd gaat al onze aandacht uit naar de 
kinderen. Het is dan voor ons niet mogelijk om ouders te woord te staan. De directeur heeft op 
donderdagmorgen van 8.30 uur tot 9.30 uur haar deur openstaan voor een gesprek wanneer zij 
aanwezig is. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Buiten schooltijd bent u altijd welkom. Wilt u een 
rustig gesprek met iemand van ons, maak dan even een afspraak. Dan nemen we ruim de tijd voor u.  
Voor schooltijd kunt u korte berichten doorgeven; 
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Mailadressen: 
o groep 1 en 2:   charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl, mariannelubbers@cnbswegwijzer.nl 
o groep 3 en 4:   henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl, charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl 
o groep 5 en 6:    hannekesoepenberg@cnbswegwijzer.nl, jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl 
o groep 7 en 8:    dirkjantempelman@cnbswegwijzer.nl, jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl 
o ib-er:    henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl 
o + klas:    mariannelubbers@cnbswegwijzer.nl 
o Onderwijsassistent: daniqueedelijn@cnbswegwijzer.nl 
o Directie:    lidytuin@cnbswegwijzer.nl 

 
 

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

• De verjaardag van uw kind:  
o Als uw kind jarig is, zetten wij hem/haar op een leuke manier in het zonnetje. De jarige mag natuurlijk 

ook trakteren. Denkt u daarbij alstublieft aan iets hartigs en liever wat minder aan iets zoets.  
o Als u een kinderfeestje geeft, is dat heel gezellig. Wilt u de uitnodigingen voor het feestje niet op school 

uitdelen? Dit voorkomt teleurstellingen bij kinderen die niet uitgenodigd worden. 
 

• Schooltijden en regels: 
o Onderbouw en bovenbouw: ’s morgens 08.30 uur  - 12.00 uur 
o     ’s middags 13.00 uur  - 15.00 uur 
o Op woensdag gaan alle groepen door tot 12.15 uur; 
o De groepen 1 t/m 4, hebben zo nu en dan vrij op de woensdagmorgen en natuurlijk elke vrijdagmiddag, 

in de nieuwsbrief die verzonden wordt op elke laatste dag van de maand, kunt u de actuele data vinden, 
zo nu en dan moeten we een vrije dag wijzigen. Zie ook het stukje over vrije dagen/vakanties. 
 
We hanteren de volgende regels:  

o Kinderen mogen op het plein vanaf 08:15 uur, hekken en deuren zijn op slot tot 08:15 uur er is dus voor 
08:15 uur geen toezicht en we zijn niet verantwoordelijk; 

o Om 08.20 uur gaat de eerste bel, de kleuters en groep 3 en 4 gaan naar binnen met hun ouders voor de 
zogenaamde inloop. Bij oudere kinderen kan dit ook indien er iets noodzakelijks besproken moet 
worden met de leerkracht in het belang van de leerling; 

o Om 08.25 uur gaat de tweede bel, de kinderen van de andere groepen gaan naar binnen; 
o Om 08.30 uur gaat de laatste bel en “is iedereen” in de klas, wij beginnen direct met activiteiten zoals 

leesbegeleiding, extra ondersteuning, godsdienst,  préteaching enz., het zou jammer zijn wanneer uw 
kind dit telkens mist!!!; 

o Om 12.50 uur gaat de kleuterbel, ouders/verzorgers met kleuters mogen naar binnen; 
o Om 12.55 uur gaat de tweede bel, de kinderen van de andere groepen gaan naar binnen; 
o Bij regen mag iedereen naar binnen bij de eerste bel;  
o Tussen de middag gaat het hek weer open om 12.45 uur en bij regen blijven de broodschoolkinderen 

binnen; 
o Na schooltijd is er geen toezicht meer op het plein en zijn we niet meer verantwoordelijk voor uw 

kinderen; 
o Kleuters worden bij de juf afgehaald door ouders, verzorgenden of opvang en mogen niet zelfstandig 

het plein verlaten. 
o Graag horen we van u bij de start van het schooljaar of bij een wisseling van opvang enz., wie de kleuter 

ophaalt en op welke dag. 
 

• Ziekte/verlof: 
o Bij een vermoeden van ziekte of na een slechte nacht van uw kind is het fijn voor ons dat u even checkt 

of het echt wel goed gaat met uw kind. Het is erg vervelend voor uw kind en de leerkracht wanneer uw 
kind ziek in school moet wachten op iemand die hem/haar gaat halen; 

o Ziekte kunt u melden per mail of telefoon; 
o Uitslapen na een druk weekend is ook verlof, wanneer dit niet is aangevraagd of is besproken met de 

directeur, behoort dit tot ongeoorloofd verlof. Dit moeten we melden bij de gemeente; 
o Voor een aanvraag van verlof, kunt u de formulieren downloaden van onze site  of een aanvraag doen 

bij de directeur. 
 
 
 
 
 

mailto:charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl
mailto:hannekesoepenberg@cnbswegwijzer.nl
mailto:dirkjantempelman@cnbswegwijzer.nl
mailto:henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl
mailto:mariannelubbers@cnbswegwijzer.nl
mailto:lidytuin@cnbswegwijzer.nl
mailto:info@cnbswegwijzer.nl
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Tussenschoolse opvang en BSO 
  

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. Het schoolbestuur hoeft daarmee nog niet de 
uitvoerder te zijn.  
 
Het overblijven op “De Wegwijzer” 
 
De overblijf wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur met medewerking van een werkgroep uit het 
bestuur, directie, en de ouders; de “werkgroep overblijf”.  
We zijn trots te kunnen zeggen dat op onze school op vier dagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) een hecht 
doortimmerd team van enthousiaste ouders klaar staat om de kinderen, die van de overblijf gebruik moeten maken, op te 
vangen. Zij verzorgen een kwalitatief hoogstaande opvang tegen een voor iedereen haalbare vergoeding, namelijk €1,50 
per keer. Voor het derde kind wordt dit €1,-. 
 
U wilt als ouders, zeker als uw kind voor de eerste keer komt, natuurlijk weten hoe dat in zijn werk gaat. Zo kunt u uw kind 
goed voorbereiden. Voor informatie en beleid over de tussenschoolse opvang, kunt u terecht bij de overblijfcoördinatoren 
of de directeur van de school. 
 
Ook voor het overblijven zijn er regels, we begrijpen dat dit moment wat vrijer is maar echt niet te vrijblijvend. Tijdens 
de broodschool is het niet anders dan thuis.   

o We hebben met de broodschoolmoeders afgesproken dat de kinderen één waarschuwing krijgen wanneer zij niet 
toelaatbaar gedrag vertonen tijdens het eten of op het plein;  

o Gaat het dan nog niet goed, dan eet het kind buiten de klas; 
o Gebeurt dit 3 keer achter elkaar, dan worden de ouders gebeld door de leerkrachten en wordt het kind voor een 

week geschorst bij broodschool; 
o Hebt u vragen over een gebeurtenis tijdens de broodschool dan kunt u hierover contact opnemen met de 

leerkracht van de leerling; 
o Blijft uw kind incidenteel over, dan kunt u een bericht sturen naar  0639336200 of een bericht plaatsen op het 

bord in de gang; 
o Blijft uw kind op vaste dagen of incidenteel over dan vult u een opgave/machtigings formulier in, dit formulier 

vindt u op onze site onder het kopje ouders; 
o De broodschool vindt plaats in het multifunctionele gedeelte van het gebouw en niet meer in de lokalen. 

  
Op deze manier hebben alle kinderen en de broodschoolouders een fijn en ontspannen uur tijdens de middagpauze! 
 

Namen en adressen 
 
Mw. A van Oenen avoenen@outlook.nl  coördinator: voor aanmelden en afmelden van het overblijven.  
Dhr A. Pouls arnoldpouls@ziggo.nl  financiële administratie (formulieren vindt u achter in dit infoboekje) 
Wanneer u liever wilt appen (ook voor ziekte of extra overblijven):    0639336200, een annulering of extra dagen overblijven 
kunt u ook noteren op het whiteboard in de gang!                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:avoenen@outlook.nl
mailto:arnoldpouls@ziggo.nl


                                          

 

7 

BSO (Buitenschoolse opvang) 
Peuterspeelzaal 

 

Peuterspeelzaal  in  Schuinesloot 
 
Kinderdagverblijf de Beestenboel is al jaren een begrip in Schuinesloot. Bekend is dat we 
kinderdagopvang , voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang bieden.  
Minder bekend is dat we ook een peuterspeelzaal hebben.  

  
Onze peuterspeelzaal is er voor alle kinderen 
van 2-4 jaar.  

 
Dus ook peuters van ouders die niet in aanmerking komen 
voor kinderopvangtoeslag zijn heel erg welkom op de 
peuterspeelzaal.  
De overheid (de gemeente Hardenberg) stimuleert het bezoek van uw peuter aan de peuterspeelzaal en subsidieert 
daarom dan ook een groot deel van de kosten.  
 
We hebben iedere morgen peuterspeelzaal van 09.00 – 11.30 uur.  
De peuterspeelzaal is voor kinderen een heel goede voorbereiding op de basisschool en werken we ook samen met de 
basisschool.  Zo gaan onze peuters vanaf 3,5 jaar één keer in de maand naar de basisschool en draaien ze een ochtend mee 
met de jongste kleuters  
 
Bij de Beestenboel werken 5 pedagogisch medewerksters die de kinderen begeleiden, ondersteunen en verzorgen en de 
kinderen de mogelijkheid bieden om te ontmoeten, te ontdekken en te ontwikkelen. 

Elk kind is iedere dag bezig met het ontdekken van de wereld om zich heen. Dat doet het kind op veel verschillende 
manieren; door te kijken, praten, lachen, kruipen, rennen, luisteren, tekenen en ga zo maar door. Al deze aspecten zijn erg 
belangrijk, want spelen is leren.  

Openingstijden:  Wij zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 7.00 – 18.00. 

Peuterspeelzaal: 09.00 – 11.30 ( brengen vanaf 8.45)  

Dagopvang/ vakantieopvang/ flexopvang:   

Buitenschoolse opvang 

7.00 – 9.00 per kwartier af te nemen    12.00 – 13.00  
9.00 – 11.30  activiteitenblok (0-2) of peuterspeelzaal ( 2-4) 13.00 – 15.00 per kwartier af te nemen 
11.30 – 12.30   (etenstijd)          15.00 – 16.30 activiteitenblok 
12.30 – 18.00 per kwartier af te nemen 
16.30-18.00 per kwartier af te nemen 
 
Voorschoolse opvang: (minimaal een half uur)      

7.00 – 8.30 per kwartier af te nemen 

 

Contact:   Telefoonnummer: 06-16893980 E-mailadres: info@kinderopvangschuinesloot.nl  

Website:   www.kinderopvangschuinesloot.nl 

Ons adres:  Schuineslootweg 76 7777 RC Schuinesloot 

 
 
 
 
 

http://www.kinderopvangschuinesloot.nl/
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Schoolapp 

 
Wij beschikken over een SchoolApp!  Zoek in de Apple App Store of in de Google Play naar 'SchoolsUnited' en dan vindt u 
vervolgens 'SchoolApp.' Installeer deze app en vervolgens voert u eenmalig ons webadres in, te weten 
[www.cnbswegwijzer.nl]. Wilt u precies weten wat de SchoolApp kan, bekijk dan dit YouTube-filmpje: 
http://www.youtube.com/watch?v=6FrGIYsHCgg 
 
Codes voor het groepsnieuws 
Voor elke groep kan er een unieke code worden opgeven, die door de gebruikers van de SchoolApp 
ingevoerd kunnen worden. 
De unieke leescode geeft de mogelijkheid om het nieuws, de kalender en de fotoalbums van de 
bijbehorende groep in de SchoolApp te kunnen bekijken. 
 

Groep: Leescode: 
groep 1 gr12015   
groep 2 gr22015   
groep 3 gr32015   
groep 4 gr42015   
groep 5 gr52015   
groep 6 gr62015   
groep 7 gr72015   
groep 8 gr82015   

 

vakantierooster 2019-2020 

 
De vakantiedagen behoeven nog de goedkeuring van de inspectie, de losse vrije middagen van de onderbouw kunnen in de 
loop van het schooljaar wijzigen !!!. De kalender op de site geeft de juiste datum aan!!! We  proberen de wijzigingen op tijd 
te vermelden in de nieuwsbrief zodat u de eventuele opvang voor uw kinderen ook tijdig kunt regelen. 
 

Vakantierooster schooljaar 2019 – 2020 voor cnbs de Wegwijzer  

    

herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 

kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 

voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020 

paasvakantie  10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Koningsdag in de meivakantie 

meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Bevrijdingsdag in de meivakantie 

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020  

Pinksteren 1-jun 

lang weekend   

studiemiddag 
leerkrachten allen 

7-nov-19 

studiemiddag 
leerkrachten allen 

datum onbekend 

studiemiddag 
leerkrachten allen 

datum onbekend 

vrije middag gr 1-4 29-10-2019 

vrije middag gr 1-4 28-11-2019 

vrije middag gr 1-4 6-2-2020 

vrije middag gr 1-4 12-3-2020 

vrije middag gr 1-4 7-4-2020 

    

vrije dag hele school vr 3 juli 2020 

vrije middag gr1t/m 4 klaarzetten musical 29-06-2020 

onderbouw vrij, kamp 
bb 

17,18,19 juni 2020 

schoolreis   

zomervakantie 06-07-2020 t/m 16-08-2020 

http://www.youtube.com/watch?v=6FrGIYsHCgg
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Verlofaanvragen 
Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren), dient u hiervoor tijdig een verlofformulier in te vullen. Dit is te 
verkrijgen bij de administratie/directie, maar u kunt het ook downloaden vanaf de site. Verlofaanvragen dienen zo mogelijk 
twee weken van te voren ingediend te worden. Bedenk wel dat verlof slechts in bijzondere gevallen verleend kan worden 
door de directie. U dient zelf de groepsleerkracht van het verlof op de hoogte te stellen als hiervoor toestemming is 
verleend. 
 

Samenstelling van het bestuur. 

 

- Voorzitter: vacant  

- Secretaris: mw. M van der Fels   mirray@home.nl  

- Penningmeester: dhr. A. Pouls      arnoldpouls@hotmail.com  

- Lid:  mw. F. Sanders 

- Lid:  mw. H. Scholten 

- Lid:  mw. H. de Zwaan   

- Lid:  mw. T.L v d Beek 
 
 
 
 

Samenstelling medezeggenschapsraad. 

 
Namens de ouders: 

- mw. L. van Marle      lindavanmarle@hotmail.com   

- mw. P. Nieuwland       petra@nieuwlandmachines.nl  

- mw. M. Engelbertink      mariannesanders@hotmail.com  
Namens het personeel: 

- mw. H. Soepenberg       hannekesoepenberg@cnbswegwijzer.nl    

- mw. C. Moddejongen,       charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl  

- mw. J. Kerkdijk,       jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl  

 

Samenstelling personeel basisschool. 

 

- Mw. L. Tuin (directeur),(0653678692/0523-683053)   lidytuin@cnbswegwijzer.nl  

- Dhr. D.J. Tempelman (groepsleerkracht, ICT-er en pl.verv.dir.),  dirkjantempelman@cnbswegwijzer.nl  

- Mw. C. Moddejongen-Arkes, (groepsleerkracht),   charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl  

-  Mw. M. Lubbers-Visser, (groepsleerkracht)    mariannelubbers@cnbswegwijzer.nl  

- Mw. H. Veninga-de Jonge, (groepsleerkracht),     henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl   

- Mw. H. Soepenberg-Dubbink, (groepsleerkracht, vertr.pers.),       hannekesoepenberg@cnbswegwijzer.nl  

- Mw. J. Voorstok-Kerkdijk (groepsleerkracht),     jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl  

- Mw. E. van der Graaf (administratiefmedewerker),   elisevandergraaf@cnbswegwijzer.nl  

- Mw. D. Edelijn (onderwijsassistent)    daniqueedelijn@cnbswegwijzer.nl  
     

 

Activiteitencommissie. 

 

- Mw. I. Hudepohl, 

- Mw. F. Zwiers 

- Mw. R. Brink 

- Mw. G. Schlepers 
- Mw. M.Lubbers/ mw. H. Veninga zijn contactpersonen voor school (0523-683053 

mariannelubbers@cnbswegwijzer.nl / henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl 
 
 
 
 

 

http://springplank-marum.nl/Portals/0/Verzoek%20om%28vakantie%29%20verlof.pdf
mailto:mirray@home.nl
mailto:arnoldpouls@hotmail.com
mailto:lindavanmarle@hotmail.com
mailto:petra@nieuwlandmachines.nl
mailto:mariannesanders@hotmail.com
mailto:hannekesoepenberg@cnbswegwijzer.nl
mailto:charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl
mailto:jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl
mailto:lidytuin@cnbswegwijzer.nl
mailto:dirkjantempelman@cnbswegwijzer.nl
mailto:charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl
mailto:mariannelubbers@cnbswegwijzer.nl
mailto:henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl
mailto:hannekesoepenberg@cnbswegwijzer.nl
mailto:jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl
mailto:elisevandergraaf@cnbswegwijzer.nl
mailto:daniqueedelijn@cnbswegwijzer.nl
mailto:Mariannelubbers@cnbswegwijzer.nl
mailto:henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl
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Schoolarts GGD 

Onze school heeft te maken met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio IJssel-Vecht. Rhijnvis Feithlaan 82, 
8021 AN Zwolle (tel. 038-982670). 
 

Logopedie  

In de onderbouw worden de kinderen getest op spraak/taalafwijkingen wanneer de leerkrachten dit aangeven bij de 
logopedist 
Het is ook mogelijk om de logopedie op school te volgen, we hebben een overeenkomst met “Connect logopedie” 
afgesloten.  
 
Het doel van deze samenwerking: 

• Het vroegtijdig signaleren van logopedische problemen bij 
kinderen van 0-12 jaar. 

• Het leveren van preventieve logopedische zorg. 
• Het verzorgen van curatieve logopedische zorg op school, dus 

thuisnabij voor ieder kind. 
• Het versterken van de samenwerking tussen de logopedist en iedereen binnen de school teneinde het realiseren 

van kwalitatief betere zorg en onderwijs (passend onderwijs). 
• Het realiseren van tijdige, bereikbare en doelmatige zorg. 
• Het integreren van logopedische zorg in de doorgaande leer– en ontwikkelingslijn van het kind. 
• Verzorgen van optimale (multidisciplinaire) samenwerking tussen kinderopvang, basisschool, Connect logopedie 

en andere partners 
 
Connect Logopedie 
Logopedische zorg voor een betere "verbinding" tot elkaar 
 
Postadres 
Fonteinkruid 99 
8043 NH Zwolle 
038–4202010 
www.connectlogopedie.nl 
 

CJG Hardenberg -> “Samen Doen” 

Consultatiebureaus in Hardenberg 
Vanaf 1 september 2015 zijn er 2 consultatiebureaus in de gemeente Hardenberg (contact: 0884430702) 
 
LOC+: Parkweg 1-7, 7772 XP Hardenberg  
Schuttevaer 39, 7701 DD Dedemsvaart 
 
Wilt u een jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau spreken?  
Wanneer u op werkdagen vóór 12.00 uur belt dan bellen we dezelfde dag nog terug. 
 
Inloopspreekuren Hardenberg 0 tot 18 jaar 
U kunt zonder afspraak binnenlopen tijdens het inloopspreekuur van het consultatiebureau in Hardenberg. Bijvoorbeeld 
met vragen over voeding, opvoeding en/of de ontwikkeling van uw kind (van baby tot en met puber). Of om tussendoor te 
wegen en te meten. Hieronder staat waar en wanneer het inloopspreekuur is.  
 
Consultatiebureau in het LOC  
Parkweg 1-7 in Hardenberg (ingang Werkplein) 
Elke maandag, dinsdag en woensdag van 13.00 tot 13.30 uur 
Voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar  
 
Consultatiebureau in Dedemsvaart 
Schuttevaer 39 in Dedemsvaart 
Elke dinsdag van 13.00 tot 13.30 uur 
Voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar  
In de gemeente Hardenberg is het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) per 1 januari 2015 opgegaan in de teams van Samen 
Doen. Ook hier kunt u binnenlopen tijdens inloopspreekuren voor ouders. 
 

 Voor overige informatie verwijzen we u nogmaals naar de schoolgids op www.cnbswegwijzer.nl 
 

 

http://www.connectlogopedie.nl/
http://www.cnbswegwijzer.nl/
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Bent u nog geen lid van de vereniging/stichting en zou u dat graag willen, dan kan dat door het invullen 
van het onderstaand formulier. 

 

 
Schuineslootweg 85 

 7777RJ Schuinesloot 

 www.cnbswegwijzer.nl 

cnbsdewegwijzer@cnbswegwijzer.nl 

0523-683053      

 

 
Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van "Stichting vrienden van de Wegwijzer". 
 
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van "Stichting vrienden van de Wegwijzer" en verleent tot 
wederopzegging een machtiging tot automatische incasso aan "Stichting vrienden van de Wegwijzer" te 
Schuinesloot om een keer per jaar de contributie van zijn/haar bankrekening af te boeken.  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam incassant  : Stichting vrienden van de Wegwijzer                         
Adres incassant  : Schuineslootweg 85 
Postcode incassant  : 7777 RG       
Woonplaats incassant : Schuinesloot 
Incassant ID  : NL53ZZZ050793430000 
Kenmerk machtiging : wordt voor 1e incasso gecommuniceerd                          
 
 
Naam Lid  : ................................................................................ 
 
Adres   : ................................................................................ 
 
Postcode   : .....................     Woonplaats  : ...............................                    
 
Emailadres   : ..............................................@.............................. 
 
Rekeningnr. (IBAN)  : ............................................................................... 
 
Plaats en datum  : ............................................................................... 
 
Handtekening  : ............................................................................... 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
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Schuineslootweg 85 

 7777RJ Schuinesloot 

 www.cnbswegwijzer.nl 

              cnbsdewegwijzer@cnbswegwijzer.nl 

              0523-683053  

 
Machtigingsformulier voor incasso tussen schoolse opvang van "Stichting vrienden van de Wegwijzer". 
 
Ondergetekende verleent tot wederopzegging een machtiging tot automatische incasso aan "Stichting 
vrienden van de Wegwijzer" te Schuinesloot om maandelijks de factuurbedragen voor de tussenschoolse 
opvang van zijn/haar bankrekening af te boeken.  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam incassant          : Stichting Vrienden van de Wegwijzer                         
Adres incassant            : Schuineslootweg 85 
Postcode incassant      : 7777 RJ       
Woonplaats incassant      : Schuinesloot 
Incassant ID                 : NL53ZZZ050793430000 
Kenmerk machtiging  :  
 
 
Naam   : ................................................................................ 
 
Adres                         : ................................................................................ 
 
Postcode                    : ................................................................................      
 
Woonplaats    : ................................................................................                    
 
Emailadres1               : ..............................................@............................... 
 
Rekeningnr. (IBAN)   : ................................................................................. 
 
Plaats en datum        : ................................................................................. 
 
Handtekening            : ................................................................................. 
 
 

 
 
 
 
 

 
1 Wordt gebruikt om na afloop van iedere maand het factuurbedrag en incassodatum bekend te maken . 

   Indien geen emailadres, vindt de incasso iedere laatste vrijdag van de maand plaats. 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
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Schrijf de naam van uw kind bij de JUISTE groep en bij de JUISTE dag(en). Wanneer uw kind niet met 
regelmaat naar de tussenschoolse opvang gaat, hoeft u de tabel niet te gebruiken. Graag wel even 
doorgeven op het whiteboard, via mail, app of telefoon wanneer uw kind op school blijft eten of niet 
aanwezig is. 
 

      Voor- en achternaam   
 

Ma Di Do Vr 

Groep 1        n.v.t.  
  

Groep 2     n.v.t. 
 

Groep 3     n.v.t. 
 

Groep 4     n.v.t. 
 

Groep 5      
 

Groep 6      
 

Groep 7      
 

Groep 8      
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CNBS De Wegwijzer 

Lagelandweg 2 l 7777RN Schuinesloot l tel:0523-683053 

info@cnbswegwijzer.nl l www.cnbswegwijzer.nl 

tel:0523-683053
mailto:cnbsdewegwijzer@cnbswegwijzer.nl

