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Nieuwsbrief  juni/juli 2020 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Ineens was het er: een virus dat mensen ziek maakte en de wereld stillegde. Er is niemand die er 
niet op de een of andere manier mee te maken kreeg. Scholen moesten sluiten, mensen in 
verpleeghuizen konden opeens geen bezoek meer ontvangen. Het heeft een grote impact op 
kinderen. Misschien maken ze van dichtbij mee dat er mensen ziek zijn. Ze worden geconfronteerd 
met angst en onzekerheid. En veel dingen die gewoon leken, zoals naar school gaan en naar je 
voetbalclub, een afscheid voor groep 8, de musical, kamp en schoolreis zijn dat ineens niet meer. 
Tegelijk gebeuren er ook heel veel waardevolle en mooie dingen. Sinds de uitbraak van het 
Coronavirus zijn er prachtige initiatieven ontstaan die mensen met elkaar verbinden. Mensen 
helpen elkaar als het moeilijk is en zoeken elkaar op (ook online) als ze elkaar nodig hebben. Op dit 
moment, weten we nog niet hoe de situatie aan het eind van het schooljaar zal zijn. Wat we wel 
weten, is dat er verhalen verteld kunnen worden. Want verhalen zijn er altijd. 
We lezen in deze periode het prachtige, meeslepende verhaal van Ester. Zij wordt koningin in een 
land waar haar volk bedreigd wordt. Juist zij is in een positie om iets te doen – maar hoe pak je dat 
aan? Na het verhaal van Ester lezen we over Jona, die de opdracht krijgt om naar Nineve te gaan. 
Hij wil niet, wordt overboord van een schip gegooid, gered door een walvis, en gaat uiteindelijk 
toch. De koning van Nineve trekt zich de woorden van Jona aan. Hij wil dat er iets verandert, maar 
hoe pakt hij dat aan? 
De vraag hoe je iets aanpakt, wordt in deze tijd vaker gesteld dan anders. Bij jong en oud wordt 
een beroep gedaan op flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ook richting het einde van het 
schooljaar zal dat de nodige uitdagingen met zich mee brengen. We hopen dat onze leerkrachten, 
onze leerlingen, “groep 8” én u als ouders het jaar op een goede manier kunnen afsluiten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidy Tuin 
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Afscheid leerlingen groep 8 
 
En ja… dan is het alweer zover, Mara, Dustin, Simon, Twan, Ruben, Elke, Swen, Lisanne, Milan, 
Danieke, Luuk, Jelle, Martine en Zhen gaan onze school verlaten om te beginnen aan een nieuwe 
start en een nieuw tijdperk op een nieuwe 
school. Onze leerlingen gaan verdeeld over 
5 scholen naar het voortgezet onderwijs in 
Dedemsvaart en Hardenberg. 
Wat fijn dat jullie bij ons op school, zoveel 
gezelligheid, samenwerking, sociaal zijn, 
kritisch zijn, creativiteit, passie, lees-, taal- 
en rekenvaardigheden en natuurlijk nog 
veel meer, hebben laten zien. Hartelijk dank 
daarvoor, we zullen jullie heel erg missen.  
 
 

We wensen jullie heel veel succes op jullie nieuwe school!! 
 
 

Musical 
Bij dat afscheid behoort natuurlijk de jaarlijkse musical. Helaas ook dit kunnen we niet op de normale 
manier gaan doen. Donderdag 18 juni gaan de kinderen van groep 7 en 8 naar theater de 
Voorveghter om daar de musical te spelen met mooie belichting en een goed geluid, echter zonder 
publiek. 
De musical wordt gefilmd en deze film gaan we op 1 juli bekijken met de ouders van groep 8 ergens 
op het plein van de school. Dit kan alleen wanneer het mooi weer blijft. U ontvangt nog een 
uitnodiging voor deze avond. 
Voor de kinderen van groep 7 en de overig kinderen is er een link naar de film, die u thuis kunt 
bekijken. Op school bekijken we de film in elke groep op de middag van de laatste schooldag.  
We hopen dat we volgend jaar in goede gezondheid de musical weer traditioneel in onze school 
kunnen uitvoeren. 
 
 

Connect logopedie 
Direct toegankelijke logopedie 
Per 1 januari 2020 biedt Connect logopedie direct toegankelijkheid logopedie (DTL). Dit houdt in dat 
je zonder verwijsbrief van een (huis)arts terecht kunt binnen onze logopediepraktijk. De logopedisten 
van Connect bepalen nu zelf met behulp van een DTL-screening (vragenlijsten) welke logopedische 
zorg het kind nodig heeft. In bepaalde gevallen verwijst onze logopedist het kind na screening alsnog 
door naar een (huis)arts.  
 
Oude situatie versus nieuwe situatie 
In de oude situatie was een verwijsbrief van een (huis)arts vereist voordat er logopedische zorg 
geleverd mocht worden binnen onze logopediepraktijk. De huidige situatie stelt ouders en verzorgers 
in staat zich rechtstreeks aan te melden bij onze logopediepraktijk in Zwolle, Hardenberg, 
Dedemsvaart en de locatie bij ons op school. Dus zonder verwijsbrief. De logopedist van Connect 
start een onderzoekstraject en bepaalt welke zorg het kind nodig heeft. Bij niet eerder 
gediagnosticeerde aandoeningen, twijfel of extra ondersteuning wordt alsnog doorverwezen naar 
een (huis)arts. 
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Voordelen voor alle partijen 
De nieuwe situatie kent voordelen voor alle partijen. Ouders en verzorgers hoeven bijvoorbeeld geen 
bezoek te brengen aan de (huis)arts voor een verwijsbrief of twee keer hun verhaal te doen. 
Kinderen zitten meteen op de juiste plek. Dit maakt aanmelding laagdrempeliger. Daarnaast kunnen 
scholen en kinderdagverblijven vanuit hun signalerende functie kinderen gemakkelijker 
doorverwijzen. Voor onze logopediepraktijk betekent DTL een vermindering in administratie en 
daarmee werkdruk. 
 
Voor meer informatie of vragen over DTL? Neem contact op met onze logopediepraktijk via e-mail 
info@connectlogopedie.nl of telefoonnummer 038-4202010. 
 
 

Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AGV)  
Het bestuur heeft de opdracht om u te informeren over de manier, waarop wij met AGV omgaan. In 
de afgelopen nieuwsbrieven hebben we dit uitvoerig omschreven. Meer informatie kunt u in het 
vervolg vinden op onze site en in de schoolgids. 
 
 

Corona nieuws 
Wat te doen bij snotneuzen en snottebellen? 
16-06-2020Coronavirus (COVID-19), School, kind & omgeving 
Snotneuzen en snottebellen, kinderen die naar school en kinderopvang gaan, hebben er regelmatig 
mee te maken. In de vernieuwde Handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM is alle 
informatie over wat te doen bij verkouden kinderen handig samengevat. Kinderen met 
verkoudheidsklachten blijven thuis en kunnen getest worden. Bij een negatieve coronatest kunnen 
kinderen weer gewoon naar school of kinderopvang. 
Testen op het coronavirus 
Kinderen met verkoudheidsklachten zoals loopneuzen, niezen, keelpijn, hoesten, verlies van reuk of 
smaak, benauwdheid of koorts blijven thuis en kunnen dus niet naar school of kinderopvang. Sinds 1 
juni kunnen kinderen met deze klachten getest worden op het coronavirus. Als blijkt dat het 
verkouden kind het coronavirus niet heeft en verder geen klachten heeft, mag hij of zij weer gewoon 
naar school of het kinderdagverblijf. Veel jonge kinderen hebben regelmatig last van 
verkoudheidsklachten. Zij kunnen daarom ook meerdere keren getest worden bij nieuwe episodes 
van neusverkoudheid. 
Het is met name belangrijk om te testen als kinderen in aanraking zijn geweest met mensen die het 
coronavirus hebben of als ouders klachten hebben die op het coronavirus kunnen duiden. Ook als er 
in een klas meer dan drie kinderen klachten hebben die lijken op het coronavirus adviseert het RIVM 
kinderen te testen zodat bij een positieve test bron- en contactonderzoek kan worden gedaan. 
Testen is niet verplicht. Niet geteste kinderen mogen weer naar school als de klachten over zijn. 
Chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts 
Kinderen met chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts mogen gewoon naar school. Als 
de klachten herkenbaar zijn is het niet nodig om te testen op het coronavirus. Alleen bij het 
veranderen van klachten of het ontstaan van nieuwe klachten blijft het kind thuis. Bij twijfel kan de 
jeugdarts verbonden aan de school in overleg  met ouders, school en eventueel de huisarts of 
behandelend arts kijken of het raadzaam is te testen op het coronavirus. 
 
Protocol na de vakantie 
Op dit moment is het nog niet duidelijk of het huidige protocol ook opgepakt moet worden na de 
vakantie. Zodra wij meer weten, informeren we u via een mail.  
Op dit moment gaat het goed, er zijn geen zieke leerkrachten, ouders of kinderen. Het valt niet mee 
om de 1,5 m in acht te houden door leerkrachten, maar we doen ons best! 
 

mailto:info@connectlogopedie.nl


 

Indeling groepen na de vakantie 
 

  Juf Henrike met verlof               

          

 ma-mo ma-mi din-mo di-mi wo do-mo do-mi vrij-mo vrij-mi 

gr 1 Marianne  Marianne Annetta Annetta Marianne Annetta Annetta Marianne  

gr 2 Marianne Marianne Annetta Annetta Marianne Annetta Annetta Marianne  

gr 3 Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte  

gr 4 Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte  

gr 5 Hanneke Hanneke Hanneke Hanneke Jacobien Hanneke Hanneke Jacobien Jacobien 

gr 6 Hanneke Hanneke Hanneke Hanneke Jacobien Hanneke Hanneke Jacobien Jacobien 

gr 7 Jacobien Jacobien Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan 

gr 8 Jacobien Jacobien Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan 

          
Juf Jacobien is op donderdag vrij geroosterd voor ICT/zorgleerlingen en werkdrukvermindering 
Juf Marianne is op dinsdag vrij geroosterd voor de +kinderen/zorgleerlingen 
Juf Petra is ib-er (vervanging Henrike) op donderdag of dinsdag 
Juf Malissa is 4e jaars stagiaire Pabo->stage van september 2020 t/m januari 2021 op maandag en dinsdag in groep 1 en 2 
Juf Malissa -> LIO-stage van februari t/m juni maandag, dinsdag en woensdag groep 1 en 2 volledig zelftandig 
Onderwijsassistent Juf Danique, 15 uur voor zorgleerlingen, 17 uur werkdrukmiddelen (vanaf 16 september invalkracht i.v.m. verlof) 
Onderwijsassistent Meester Jim 20 uur op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag ter ondersteuning van de leerkracht in groep 3 en 4 

 
 
Na het verlof van Juf Henrike omstreeks 
herfstvakantie             

          

          

 ma-mo ma-mi di-mo di-mi wo do-mo do-mi vrij-mo vrij-mi 

gr 1 Henrike Henrike Henrike Henrike Marianne Marianne Marianne Marianne  

gr 2 Henrike Henrike Henrike Henrike Marianne Marianne Marianne Marianne  

gr 3 Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte  

gr 4 Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte  

gr 5 Hanneke Hanneke Hanneke Hanneke Jacobien Hanneke Hanneke Jacobien Jacobien 

gr 6 Hanneke Hanneke Hanneke Hanneke Jacobien Hanneke Hanneke Jacobien Jacobien 

gr 7 Jacobien Jacobien Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan 

gr 8 Jacobien Jacobien Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan 

                    

                    
 
Juf Jacobien is op donderdag vrij geroosterd voor ICT/zorgleerlingen en werkdrukvermindering 
Juf Marianne is op dinsdag vrij geroosterd voor de +kinderen/zorgleerlingen 
Juf Malissa is 4e jaars stagiaire Pabo->stage van september 2020 t/m januari 2021 op maandag en dinsdag in groep 1 en 2 
Juf Malissa -> LIO-stage van februari t/m juni maandag, dinsdag en woensdag groep 1 en 2 volledig zelftandig 
Onderwijsassistent Juf Danique, 15 uur voor zorgleerlingen, 17 uur werkdrukmiddelen (vanaf 16 september invalkracht i.v.m. verlof) 
Onderwijsassistent Meester Jim 20 uur op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag ter ondersteuning van de leerkracht in groep 3 en 4 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vakanties 
 

Vakantierooster schooljaar 2020 – 2021 voor cnbs de wegwijzer  

    

herfstvakantie 12 t/m 16 oktober 

kerstvakantie 21 dec t/m 1 jan 

voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 

paasvakantie  2 t/m 5 april 

Koningsdag in de meivakantie 

meivakantie 26 april t/m 7 mei 

bevrijdingsdag in de meivakantie 

Hemelvaart 13 en 14 mei 

pinksteren 24-mei 

lang weekend   

studiemiddag 
leerkrachten allen 

datum onbekend 

studiemiddag 
leerkrachten allen 

datum onbekend 

studiemiddag 
leerkrachten allen 

datum onbekend 

vrije middag gr 1-4 27-10-2020 

vrije middag gr 1-4 26-11-2020 

vrije middag gr 1-4 2-2-2021 

vrije middag gr 1-4 11-3-2021 

vrije middag gr 1-4 6-4-2021 

    

vrije dag hele school vr 9 juli 2021 

vrije middag gr1t/m 
4 

klaarzetten musical 05-07-2021 

onderbouw vrij, 
kamp bb 

23, 24, 25 juni 2021 

schoolreis   

zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 

 
 

Juf Henrike en Harald 
We kunnen juf Henrike en haar man Harald feliciteren, 
want wat zijn we allemaal blij voor de familie. Het 
kindje van juf Henrike en Harald is op 9 juni geboren, 
een flinke gezonde zoon met de naam Tijs. Het gaat 
gelukkig heel goed met moeder en zoon. We wensen 
hen samen veel geluk met dit nieuwe kleine 
wereldwonder.  
 
 
 
 
 

Juf Danique 
Ook juf Danique en haar man Gerven kunnen we feliciteren, zij verwachten een tweeling in 
november. Juf Danique gaat half september met zwangerschapsverlof. 
 



 
 
 

Nieuwe invalkrachten 
Voor de ib taken van juf Henrike hebben we Petra Wienen bereid gevonden haar taken te vervangen. 
Petra is al een paar weken bij ons aan het werk en heeft alle aandacht voor onze leerlingen die extra 
aandacht en zorg behoeven. 
 
Juf Charlotte doet de vervanging in groep 3 en 4, daarbij hebben we een leerkracht aangesteld in 
groep 1 en 2 om juf Charlotte te vervangen. Deze vervangster werkt al jaren in het kleuteronderwijs 
en is daarin ook zeer bedreven. Haar naam is Annetta de Jonge. 
 
Op dit moment zijn er sollicitatiegesprekken gaande rondom de vervanging van Juf Danique. 
 
 

Lekker lezen 
 
We hebben weer leuke boekentips voor je!  

 
Laat je lekker voorlezen door je ouders, opa, oma, oppas, juf, meester, buurman, buurvrouw, broer 
of zus! 
De mooiste vis van de zee 

 
Regenboog is de mooiste vis in de zee. Maar hij is trots en ijdel, en daardoor heeft 
hij geen enkele vriend. Pas als hij een van zijn mooie schubben weggeeft – en later 
nog meer – vinden ze hem aardig. En dan merkt hij dat het belangrijker is om 
vrienden te hebben dan de mooiste te zijn! 
 
 

 
De poepfabriek 

 
Wat is een welterusten-beertje en waarom vergeet de eekhoorn zo veel? En doet 
het geen pijn, om een vallende giraffebaby te zijn? En iedereen die nu gaat 
zeggen: dat is wel een beetje raar, moet meteen maar even weten, dit is allemaal 
echt waar. 
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Agent en Boef lol in de lucht (beginnende lezers) 
 
dit is agent. dit is zijn hond. en dit is… hee… dat is gek, de cel is leeg. 
waar is boef? net was hij hier. nu is hij weg. hoe kan dat? 
 
 
 
 

Knip Knap Knuis Theaterlezen met sprookjes (beginnende lezers, leuk om samen te doen) 
 
Knip Knap Knuis Theaterlezen met sprookjes is een boek vol met rollen die 
voorgelezen kunnen worden. Dit boek is namelijk geschikt voor theaterlezen. 
In dit boek vind je verschillende sprookjes. Sommige sprookjes helemaal (rood) en 
van sommige sprookjes een stukje (groen of geel). Elk sprookje kun je samen lezen 
door ieder een rol aan te nemen. Zo lees je over de prinses en de kikker waar 2 
rollen beschikbaar zijn. 

 
‘Kikker: kwaak. 
Prinses: wat doe jij hier? 
Kikker: ik kom voor jou. 
Prinses: jij bent groen.‘ 
 
 

De ruilkast met boeken 
Naast de boeken die voor onze leerlingen in de boekenkast staan, willen we binnenkort ook een 
aantal boeken in de kast plaatsen om uit te lenen aan kinderen en volwassenen. Deze boeken kunt u 
gratis lenen, lezen en/of ruilen met een boek van u zelf. Misschien hebt u ook leuke boeken over die 
in de kast mogen staan. Op deze manier kunnen we de boekenkast vullen voor ouders, kinderen en 
dorpsbewoners.  
 
Hoe werkt het 

We delen onbeschadigde boeken in alle genres: 
gezellig, goed, leuk, leerzaam, boeiend en/of 
spannend. In de kast staan zowel kinder- als 
volwassenenboeken.  
We hopen dat het aanbod regelmatig wordt 
ververst en gecontroleerd door u! 
Er zijn eigenlijk maar een paar regels: 
Neem een boek mee naar huis en geniet 
ervan! De boeken zijn allemaal gratis te leen 
en te lees. Je mag een boek ook omruilen 
voor een ander boek, maar dat hoeft niet. 
De boeken zijn vanzelfsprekend niet 
bestemd voor verkoop. 
Zelf meerdere mooie boeken tegelijk 
doneren? Dat vinden we natuurlijk erg leuk 

en dit wordt zeker gewaardeerd! Hoe meer boeken hoe 
groter het aanbod en keuze om te lezen. Inmiddels is er een vrijwilliger onder de ouders die de kast 
wil beheren. We proberen (mits het protocol het toelaat) na de zomervakantie te starten met de 
ruilkast. 
We wensen u en de kinderen alvast heel veel leesplezier! 
 



 

Laatste Schooldag 
Wat fijn dat de eerste pannenkoekmoeders zich al hebben gemeld! De laatste schooldag zal ook 
volgens protocol verlopen. Ons thema is “Landen”, een breed thema waar u veel mee kunt. We 
hopen dat we op 2 juli veel buiten kunnen zijn om de leuke activiteiten die bedacht zijn door groep 8 
te kunnen gebruiken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data: 
datum activiteiten 

18-06-2020 Opname musical Theater de Voorveghter 

22-06-2020 10 minuten gesprekken op verzoek 

01-07-2020 Musical en afscheid groep 8, helaas alleen met ouders van groep 8 

02-07-2020 Laatste schooldag-> thema Landen, groep 8 wordt uitgezwaaid na de lunch en 
voor de overige leerlingen begint de vakantie om 14.00 uur 

03-07-2020 Zomervakantie 

08-07-2020 Juf Marianne jarig 

17-07-2020 Eerste schooldag 2020-2021 

 

Houd de kalender op de site regelmatig in de gaten, er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in 
de loop van de nieuwsbriefperiode!!!!! 

 

Info voor de nieuwe nieuwsbrief kunt u een week voor de 1e van de maand sturen naar  
info@cnbswegwijzer.nl 

 

Info voor het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u sturen naar  info@cnbswegwijzer.nl. Graag 
in jpg, png of pdf formaat aanleveren. 

 

Voor uw reclame op het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u contact opnemen met Lidy Tuin, 
tel: 0523-683053 of per mail: info@cnbswegwijzer.nl 

 
https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/  
https://www.cnbswegwijzer.nl/  
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