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Nieuwsbrief  maart 2022 

Open je ogen 
‘Open je ogen’ is het thema van deze periode. Als we de Bijbelverhalen lezen die in deze 40 dagen 
tijd aan de orde komen, kijken we onze ogen uit. We zien bijvoorbeeld hoe Jezus brood deelt met 
duizenden mensen en hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg 
naar Pasen.  
Op dit moment zien we verontrustende beelden van wat er gaande is, niet ver van ons huis. We zien 
mensen vluchten voor een oorlog, waarvan niemand begrijpt waarom…… We zien ook heel veel 
mensen die deze vluchtelingen helpen door te doneren en hen eten, kleren en onderdak aan te 
bieden. We zien dat mensen hun ogen blijven openen en het goede willen doen voor de getroffen 
bevolking van Oekraïne. 
Ook op school staan we hierbij stil en openen we onze ogen. Bij onze leerlingen gaat dit alles niet 
ongemerkt voorbij. We proberen ze te helpen bij hun vragen en ook wij gaan deze week samen met 
de kinderen bedenken wat we kunnen doen om de getroffen bevolking te helpen. 
 
 
 
 
       
    
 
 
 
 

Lidy Tuin 
 
 
 

10 minuten gesprekken voor groep 1 en 2 
De 10 minuten gesprekken voor groep 1 en 2 vinden plaats in de week van 21 maart. U ontvangt een 
uitnodiging van de juf. 
De gesprekken kunnen weer fysiek plaatsvinden. Lukt dit voor u niet, dan kunt u contact op nemen 
met de kleuterjuf. 
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Update Corona vanaf de voorjaarsvakantie 
Algemeen gewijzigd beleid: 

• De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen; 

• De school is open, tenzij:   
o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het 

verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft; 
o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat 

teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging 
beschikbaar is. 

• Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school noodopvang 
aan; 

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, zetten we de eerstvolgende dag, online werk klaar 
voor de leerling(en) en bieden we maatwerkoplossingen;  

• De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht. Het gaat daarbij om;   
o Het toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, ouders/verzorgers en 

andere volwassenen de school binnentreden;  
o Het toepassen van de overige hygiënemaatregelen. Omdat we leerlingen zo normaal 

mogelijk naar school willen laten gaan, blijft het (niet verplicht)zelftesten nog steeds 
belangrijk. Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij milde klachten volstaat 
een zelftest, zie IV-7 Testen. Bij twijfel: blijf thuis. Test zo snel mogelijk na het 
ontstaan van klachten. Elke vrijdag worden er 2 testen uitgedeeld aan de groepen 5 
t/m 8. Wanneer er meerdere besmettingen zijn binnen uw gezin, dan kunt u extra 
testen aanvragen bij school; 

o Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, 
gaat de leerling naar huis en/of wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger 
opgehaald; 

o Na een besmetting (met klachten) kan een leerling weer naar school wanneer hij/zij 
24 uur klachtenvrij is én minimaal 5 en maximaal 10 dagen zijn verstreken na start 
van de symptomen. Als een besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan 
geldt ook dat de leerling minimaal 5 dagen na de (positieve) testafname thuis blijft;  

o De verplichting anderhalve meter afstand is komen te vervallen; 
o Mondneusmaskers enkel geadviseerd in drukke situaties, daarom komt dit te 

vervallen binnen de school; 

• Musicals, sportdagen en excursies zijn weer toegestaan; 
• Ouders/verzorgers en externen zijn welkom in de school (na schooltijd of op afspraak, zoals 

voorheen). Ook voor hen gelden de basismaatregelen: gezondheidscheck, geen handen 
schudden, ouderavonden en 10-minuten-gesprekken zijn fysiek weer mogelijk; 

 
 

Inloop kleuters 
Vanaf maandag 14 maart starten de kleuters weer met de inloop. Voor elk kind ligt er een opdracht 
of spel klaar. U bent van harte uitgenodigd dit spel met uw kind op te starten. De inloop met ouders 
is dagelijks van 8.20 uur tot 8.30 uur. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Jubileumfeest juf Lidy 
Beste collega’s, ouders en leerlingen, 
Wat hebben Sophie, Herman en ik 17 februari genoten van mijn 40 jarig jubileumfeest! Ik ben erg 
dankbaar, dat ik deze mijlpaal heb bereikt en dit mocht vieren. Het was een feest, dat vol 
enthousiasme en creativiteit was georganiseerd door mijn collega’s en dit alles natuurlijk met 
medewerking van alle leerlingen van de Wegwijzer. Wanneer ik al die 40 jaren eens terughaal, dan 
kan ik zeggen, dat het jaren waren met groei voor mij en de school. We hebben samen heel wat 
ontwikkelingen en vernieuwingen doorgemaakt met veel vreugde maar ook met verdriet, van 
kleuterjuf tot directeur met fijne collega’s, ouders en leerlingen. Natuurlijk ga ik nog even door als 
directeur en blijf daarbij genieten van alle mooie momenten en ontwikkelingen binnen ons onderwijs 
in onze mooie school te Schuinesloot. 
Hartelijk dank voor deze mooie dag, alle cadeaus en felicitaties! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Belangrijke data: 

datum activiteiten 

11-03-2022 Groep 7 en 8 gaan met de bus naar Westerbork 

16-03-2022 Groep 3 en 4 gaan naar het bos 

21-03-2022 In deze week 10 minuten gesprekken kleuters 

21-03-2022 De week van de lentekriebels 

24-03-2022 Juf Lidy tuin jarig 

25-03-2022 Groep 7 en 8 op werkbezoek bij Van der Most Slagharen 

28-03-2022 Theorie examen verkeer groep 7 en 8 

05-04-2022 Praktijk examen verkeer groep 7 en 8 

07-04-2022 Vrije middag onderbouw 

07-04-2022 Bestuursvergadering 

15-04-2022 
18-04-2022 

Paasweekend 

22-04-2022 Koningsspelen 

25-04-2022 Meivakantie 

06-05-2022  

 

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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