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Nieuwsbrief  juni 2022 

Luisteren 
 
Een thema dat in de komende verhalen steeds terugkomt, is luisteren. Je kunt horen, dat iets gezegd 
wordt, maar luister je er dan ook echt naar? Voor kinderen is dat een herkenbaar thema. Elke dag 
komen er veel geluiden op hen af: van hun leerkrachten, ouders, vrienden en vriendinnen, maar ook 
van influencers en beroemdheden. Nemen de kinderen alles aan, wat er gezegd wordt? Hoe kiezen 
ze waar ze wel en niet naar moeten luisteren? En is er bij al die geluiden ook nog ruimte voor het 
geluid van de verwondering en de hoop? Hopelijk kunnen de verhalen hen ook daarover aan het 
denken zetten. 
 
Rondom Hemelvaart en Pinksteren worden de verhalen verteld, die bij deze feesten horen. In het 
pinksterverhaal speelt luisteren en verstaan ook weer een belangrijke rol: de leerlingen van Jezus 
worden door iedereen verstaan. Dat is een wonder! 
 
Ik wens u een fijn Pinksterweekend!     
 
 
 
 

Lidy Tuin 
 

Afscheid juf Devany 
Helaas is deze week voor juf 
Devany haar laatste werkweek 
bij ons op school. Juf Devany 
gaat straks werken als 
pedagogisch medewerker bij 
een peuterspeelzaal in 
Coevorden. 
We willen juf Devany heel 
hartelijk danken voor haar inzet 
bij ons in de verschillende 
groepen. De kinderen maar ook 
de collega’s zullen haar gaan 
missen. We wensen juf Devany 
heel veel succes in haar nieuwe 
werkomgeving en natuurlijk heel veel geluk voor nu en de toekomst. 
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Beweegwijs 
Graag laten we u zien, wat uw kinderen op het plein doen tijdens de lessen van beweegwijs. Op 
maandag worden de spelen voorbereid door meester Jim, meester Justin en juf Charlotte en op 
maandag geeft meester Jim de instructie in het gymlokaal bij de nieuwe spelen, die dinsdag worden 
aangeboden op het plein. Binnenkort wordt er een tweede morgen ingevoerd en krijgen de kinderen 
van de bovenbouw een rol als juniorcoach. 

 
 
 

Opening dierenweide 
Wanneer u ’s morgens op school komt met uw kinderen, dan ziet u wanneer u van de 
Schuineslootweg komt, een prachtige dierenweide aan uw rechterhand. Deze dierenweide is 



aangelegd door Arjan en Femke Sanders en wij mogen daar met onze kinderen de dieren voeren en 
verzorgen, maar we kunnen natuurlijk ook bekijken, hoe bijvoorbeeld het schapenscheren in zijn 
werk gaat. 
Nu wordt het eindelijk wel eens tijd, dat de dierenweide officieel wordt geopend en dat gaan we met 
de kinderen en de beheerders doen op maandag 20 juni. Voor de naam van de dierenweide is een 
prijsvraag uitgezet. Bij de opening wordt bekend gemaakt welke naam de dierenweide zal krijgen en 
welke leerling dit heeft bedacht. Daar is natuurlijk ook een klein prijsje aan verbonden!! 

 
 

Hoeraaaa een zoon bij Juf Henrike, Harald en Tijs 
Inmiddels is juf Henrike bevallen van Bram en wel op 11 mei. Het gaat heel goed met de baby en juf 
Henrike. We willen de trotse ouders en broer Tijs van harte feliciteren met dit moois en wensen hen 
veel geluk met z’n viertjes. 
 
 

Schoolreis en schoolkamp 
Volgende week woensdag t/m vrijdag gaan de groepen 5 t/m 8 op schoolkamp naar Ellertshaar en op 
7 juni gaan de groepen 1 t/m 4 op schoolreis naar Plopsaland in Coevorden. U heeft inmiddels 
informatie ontvangen over deze uitstapjes. Wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen 
met de leerkracht. 
De kleuters hebben vrij van 8 t/m 10 juni. 

 
 

Schoolfotograaf 
Op 16 juni komt de 
schoolfotograaf bij ons op 
school. Van 08.00 uur tot 
08:30 uur kunt u met de 
broertjes en zusjes die nog 
niet op school zitten een 
gezinsfoto laten maken. 
 
 

 

Cito-toetsen 
Op dit moment maken we een start met de CITO-toetsen, de uitkomsten worden met u besproken 
tijdens het 10-minutengesprek in week 26. 
 
 

Laatste schooldag 
Het thema voor de laatste schooldag is films en sterren. De kinderen mogen op die dag verkleed naar 
school. De leerlingen van groep 8 worden tegen 13.00 uur uitgezwaaid en voor de andere kinderen 
begint de vakantie om 14.00 uur. Verder informatie volgt. 

 
 

Nieuwe schoolapp PARRO 
In week 24 gaan we een nieuwe schoolapp gebruiken, we proberen de aanstaande 10-minuten-
gesprekken met deze schoolapp in te plannen. Hoe dat gaat en wat wij van u verwachten, ontvangt u 



in een instructiemail. De oude app van SchoolsUnited blijft nog beschikbaar 
tot 1 augustus, maar we vragen van u, om over een week zoveel mogelijk de 
nieuwe app te gaan gebruiken. 
We hebben voor Parro gekozen omdat deze app beter communiceert met 
ons leerlingadministratiesysteem Parnassys. Een aantal ouders hebben de 
app de afgelopen periode uitgeprobeerd en deze met een positief resultaat 
beoordeeld.  

 
 

Broodschool/overblijven 
Lijkt het u leuk om als overblijfvrijwilliger een middag in de  week 
mee te draaien in het overblijfteam tegen een kleine vergoeding, 
dan kunt u contact opnemen met Lidy Tuin 
lidytuin@cnbswegwijzer.nl /0523-683053. Het overblijven is van 
12.00 uur tot 13.00 uur. Voor meer informatie kunt u natuurlijk 
altijd even bellen.  

 
 

Via deze weg berichten we u het volgende 
 
Na 5 jaar intensieve vrijwillige steun en inzet voor MFC, Ons Trefpunt en CNBS de Wegwijzer, hebben 
Geke en Arnold Pouls aangegeven per 31 mei 2022 te willen stoppen met hun werkzaamheden. 
Als bestuur zijn wij erg dankbaar voor alles wat deze mensen voor school en Ons Trefpunt hebben 
gedaan, ze hebben zich ten volle, vrijwillig ingezet voor een goede zaak en hebben hier heel veel van 
hun tijd en energie ingestoken. 
Op dit moment zijn we ons aan het bezinnen over hoe verder, dat is op dit moment niet geheel 
helder, hiervoor krijgt u nog informatie op een later moment. Wij vragen uw begrip in deze tijd van 
verandering. 
  
Met een hartelijke groet, 
 
Namens het bestuur van De Wegwijzer, 
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Belangrijke data: 
datum activiteiten 

07-06-2022 Schoolreis onderbouw, bovenbouw gewoon school 

08-06-2022 
10-06-2022 

Kamp bovenbouw, onderbouw vrij 

13-06-2022 Ingebruikname PARRO app 

14-06-2022 MR vergadering 19:00 uur 

14-06-2022 Ledenvergadering 19:30 uur 

16-06-2022 Schoolfotograaf 

16-06-2022 Teamvergadering 

17-06-2022 Innofuture groep 7 en 8 zie kalender 

24-06-2022 Streetwise 

27-06-2022 In deze week 10-minuten-gesprekken 

28-06-2022 Teamvergadering 

08-07-2022 Juf Marianne jarig 

11-07-2022 Vrije middag onderbouw 

11-07-2022 
12-07-2022 

Musical onderbouwouders 
Musical bovenbouwouders 

13-07-2022 Kennismaking nieuwe leerlingen Nieuwe Veste 14:00 uur 

14-07-2022 Laatste schooldag 

  

 Fijne vakantie!!!! 

29-08-2022 Start nieuwe schooljaar 

 

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/  
Gebruikt u onze schoolapp al? Kijk op onze website onder de button ouders, voor de instructie!! 
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