
   
 

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

 

 
           Nieuwsbrief 

          3 februari 2022 
 

 
 

 

 

Trefwoord 

Thema: Bewonderen 

Met als weekthema:  Mensen bewonderen mensen. 

Deze week gaat het om het bijzondere in een ander te kunnen bewonderen, en daarbij tegelijk vragen 

te kunnen stellen. Hoe is het als je altijd bewonderd wordt of als je juist door niemand wordt 

bewonderd en gezien? 

In de Bijbelverhalen gaat het over twee mensen die bewondering hebben voor Jezus op grond van wat 

ze hebben gehoord. 

 

 

Regel van de week  

De komende weken besteden we extra aandacht aan: 

 

We spelen op het voetbalveld en het pannaveld volgens de regels 
 

 

Toetsen en rapporten  
De afgelopen weken zijn de kinderen druk geweest met hun 

toetsen en volgende week worden de oudergesprekkken gevoerd. 

Vervolgens gaan op woensdag 16 februari de rapporten mee met 

de resultaten van het afgelopen half jaar. 

Altijd een spannende en drukke periode voor zowel de kinderen 

als de leerkrachten. 

Fijn om de zien dat overal heel goed wordt gewerkt en dat er ook 

altijd ruimte is voor gezellige dingen. Super belangrijk! 
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Geen onderwijs vanwege geen vervanging 

We hebben het lang buiten de deur kunnen houden, maar deze week was het toch ineens aan de orde: 

Een zieke collega en geen vervanging. 

Wanneer een leerkracht ziek is gaan we op zoek naar een vervanger. Dat hoeven we niet helemaal zelf 

te doen. CKC Drenthe is aangesloten bij de vervangerspoole van Slim in Groningen. Bij afwezigheid 

van een leerkracht doen we daar een beroep op de vervangerspoole.  

Meestal ging dat goed in de afgelopen tijd of lukte het om intern problemen met vervanging op te 

lossen. 

Mogelijk zullen we in de toekomst meer te maken krijgen met situaties waarin er geen vervanging 

beschikbaar is. Als we in die situatie terecht komen wordt u als ouders zo snel mogelijk op de hoogte 

gebracht. Wanneer zo’n bericht bij u thuis voor problemen zorgt, dan kunt u contact opnemen met 

school en zoeken we naar een oplossing. Mogelijk krijgt uw kind dan een plekje in een andere groep. 

We doen ons uiterste best om het onderwijs door te laten gaan. Maar dat lukt dus niet altijd.  

We hopen daarbij op uw begrip! 

 

 

Stampertjes gezocht (Herhaald bericht) 

In het nieuwe jaar heeft de OR weer nieuwe stampertjes 

nodig. Als stampertje mag je gedurende een hele week 

het papier in de grijze containers aanstampen zodat er 

meer papier in past. Beschik je over een goede conditie of 

voldoende massa en wil je graag het stampertjes team 

komen versterken, bel, mail, app de OR. 

 

Met vriendelijke groet, 

Arjan Mein 

0623-333003          stampertje@arjanmein.nl 
 
Agenda 

• 7 – 11 februari – 10-minutengesprekken 

• 7 februari – wethouder Erjen Derks bij de beide leerlingenraden  

• 16 februari – eerste rapport mee / voorbereidingsmiddag team – leerlingen vrij vanaf 12.00 u 

• 17 februari – judo tijdens de gymlessen 

• 18 februari – studiedag schoolteam – leerlingen vrijdag 

• 21 -25 februari – voorjaarsvakantie 

• 28 februari – Start instroomgroep 

• 28 feb. – 1 mrt. – Directie-2-daagse  

 

 

 

mailto:stampertje@arjanmein.nl


   
 

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