
   
 

Kindcentrum De Wegwijzer * Homaat 2 * 9431 MK Westerbork * tel. 0593 – 331305 * ckcdewegwijzerwesterbork.nl 

 

 
              Nieuwsbrief 

8 juli 2020 
 

 
 

 
 

Schooljaar 2020 - 2021 

We kijken terug op een heel bijzonder jaar. Het leek heel gewoon te beginnen maar al snel werden de 

maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan weer strenger. We moesten allerlei extra 

en bijzondere activiteiten op ons kindcentrum afzeggen. Overleg werd weer meer en meer digitaal en 

afstand houden werd gewoon. De mondkapjes en spatschermen werden verplicht. Half december 

waren de besmettingen zo opgelopen dat we ineens weer helemaal moesten sluiten. Dat was de 

tweede keer in 2020. Weer schakelen naar thuisonderwijs, de device mee naar huis, online werken, 

pakketjes rondbrengen, noodopvang enz. enz.  

In het voorjaar gingen we weer open met allerlei restricties: geen bezoekers in het gebouw, digitaal 

overleggen, beslisbomen, preventieve zelftests, zoveel mogelijk thuiswerken e.d. Maar we konden 

gelukkig weer met de kinderen aan de slag. Hoewel we in onze bubbel moesten blijven en heel 

voorzichtig moesten zijn. Pas heel laat kwamen er enkele versoepelingen en mogen we weer ietsje 

meer. Ook werden we geconfronteerd met enkele besmettingen binnen ons kindcentrum. 

Alle activiteiten, waar we een draaiboek hebben, moesten we opnieuw van a tot z bespreken om het 

te kunnen organiseren. Zo kregen we een alternatief voor het schoolkamp: slapen in de gymzaal en 

een alternatieven voor de schoolreizen. Deze activiteiten zijn een 

groot succes geworden voor de kinderen en dat geeft voldoening. 

Daar doen we het voor. Deze alternatieven waren misschien nog wel 

leuker dan het ‘gewone’ kamp of een schoolreis. Iets om ook nog 

eens over na te denken. 

We ronden deze week dit schooljaar af met het afscheid van groep 8 

en een slotfeest. Dan hebben we allemaal vakantie. Even tijd op 

adem te komen en weer op te laden. 

Hopelijk kunnen we na de zomervakantie terug naar ‘normaal’ maar 

dat zal ervan afhangen van hoe we er dan weer voorstaan m.b.t. het 

virus en mogelijke varianten. 

Fijne vakantie, allemaal. 

Tot ziens op maandag 23 augustus. 

 

Juf Cobi 

Wellicht hebt u gehoord dat juf Cobi deze week niet op school was. Afgelopen maandag is ze 

opgenomen in het ziekenhuis in Zwolle voor onderzoek. Men probeert de klachten te verlichten en de 

oorzaak hiervan te achterhalen. Helaas gaat dat nog niet heel snel. We wensen haar heel veel sterkte 

en van harte beterschap. 

 

Afscheid  

Deze week zijn juf Anneke, juf Sanne en juf Rebekka voor het laatst. Zij hebben de afgelopen periode 

gewerkt in groep 6 en groep 1. Graag bedanken we hen voor hun inzet en betrokkenheid. Tot ziens. 

 

Ingekomen van juf Trieneke: 

Beste ouders,  
Het is bijna zomervakantie en het schooljaar 20-21 loopt 

ten einde. 

Wat betreft mijn werkzaamheden als intern-begeleider op 

school komt ook hieraan een einde. Ik heb het besluit 

genomen om met pré- pensioen te gaan. 

Het werken op De Wegwijzer heb ik altijd als erg plezierig 

ervaren. 

Met een deel van jullie, ouders van de kinderen, heb ik 

geen tot weinig contact gehad. Met een aantal van jullie 

heb ik, in de zorg om en in het belang van jullie kind, 
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intensief contact gehad. Ook deze samenwerking heb ik als fijn en plezierig ervaren. Hartelijk dank 

voor de samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen, allemaal in het belang van het welbevinden 

van jullie kinderen! 

Het ga jullie samen goed op kindcentrum De Wegwijzer.  
Een hartelijke groet, Trieneke Velthuis  
 

ANWB-Streetwise  

Vrijdagochtend hebben alle groepen een extra uitgebreide verkeersles gehad in het kader de ANWB-

Streetwise. Zoals u deze week in de folder hebt kunnen lezen, waren er de volgende programma-

onderdelen: groep 1-2 – ‘Toet,toet’; groep 3-4 – ‘Blik en klik’; groep 5-6 – ‘Hallo auto’ en groep 7-8 – 

‘Trapvaardig’. De leerlingen hebben met veel plezier meegedaan. Het was een leuke en leerzame 

ochtend. 

 

Afscheidscadeau groep 8 

De leerlingen en ouders van groep 8 hebben ons dinsdag een prachtig insectenhotel aangeboden. Met 

een grote sleutel kon het worden geopend. Tijdens deze opening werden we getrakteerd op een 

beschuit met honing. Dit is een mooi blijvend cadeau voor onze school. Er staat een bord bij met alle 

namen van deze groep 8. Dank jullie wel! 

 

Afscheidsavond groep 8 

Aan het begin van de avond kwamen de leerlingen van groep 8 per limo aan bij De Voorhof voor de 

afscheidsavond. De groep zag er piekfijn uit. Het was fijn dat we in de kerkzaal terecht konden zodat 

ook zo de ouders konden uitnodigen. Met een ruime zaalindeling kon dat op 1,5 meter. Iets wat vorig 

jaar niet mogelijk was.  

De aanwezigen hebben genoten van oude foto’s een praatje, de eindfilm en hilarische filmpjes over 

de kinderen, gemaakt door de leerkrachten. Na afloop was er buiten nog wat lekkers.  
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Slotfeest / uitzwaaien groep 8 

Gisterochtend waren alle leerlingen op pad om op zoek te gaan naar ‘vossen’. Het was een gezellige 

activiteit. Het was fijn dat we nu de leerlingen van de verschillende groepen weer eens konden 

mengen zodat jong en oud samen op pad waren.  

Aan het einde van de ochtend werd groep 8 feestelijk uitgezwaaid door de andere leerlingen.  

 

Lokalen en leerplein boven 

Met ingang van het volgend schooljaar zijn wij weer aan de beurt om het wissellokaal (grenzen aan 

de centrale hal) in gebruik te nemen. De Lindelaar gaat een klas huisvesten in de unit bij de gymzaal.  

In de vakantie komt het nieuwe meubilair voor de inrichting van ons leerplein boven. Tevens wordt er 

een kunstenaar ingeschakeld om enkele muurschilderingen te maken op het leerplein boven. De 

kosten hiervan worden betaald door de ouderraad. We hopen dat tijdig klaar is voor de nieuwe start. 

 

Gezocht vrijwilligers voor de pleinwacht 

Voor na de zomervakantie zoeken we twee mensen die enkele vaste dagen in de week willen helpen 

bij de pleinwacht van 11.45 -12.15 uur. Er staat een kleine vergoeding tegenover. U kunt zich per 

mail aanmelden bij juf Cobi. 

 

Gezocht vrijwilligers voor de bibliotheek op school  

We hebben op school een prachtige bibliotheek die we delen met de Lindelaar. Ouders van beide 

scholen zorgen voor het uitlenen en de inname van de boeken. Dat gebeurt digitaal, net zoals u dat 

gewend bent van de bibliotheek in het dorp. De boeken worden voornamelijk in de ochtend geruild 

van 8:30 tot 9:30 uur.  

Heeft u tijd en zin om ook mee te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij juf Laura. Zij is 

leescoördinator en zij kan u meer vertellen over de taken in de bibliotheek.  

 

Agenda 

9 juli – laatste schooldag tot 12.00 uur 

17 juli – verjaardag juf Laura 

25 juli – verjaardag juf Cobi en meester Pieter 

1 augustus – verjaardag juf Lianne 

3 augustus – verjaardag juf Wendy 

23 augustus – eerste schooldag 2021 - 2022 

 

Ingekomen: 
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