
 

 

      

 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

In de afgelopen weken hebben we met de kinderen gelukkig weer een heleboel dingen op kunnen 
pakken in de groepen. Daarbij moeten we wel in de zogenaamde bubbels werken. Dat gaat op dit 
moment nog steeds goed. We hebben dan ook nog weinig groepen naar huis hoeven sturen. 
Gelukkig maar! 

We merken ook dat u er alles aan doet om de kinderen gezond op school te laten komen. Dat is heel 
fijn. Het laten weten wanneer u of uw kind getest is, geeft ons de gelegenheid om goed te kijken wat 
we moeten doen binnen de bubbels. Wat betreft het testen wil ik u nog wat tips meegeven. Vanaf 8 
april zal de test voor de kinderen aangepast worden. Dat betekent dat uw kind minder last van de 
test zal hebben. De swap zal alleen vooraan in de neus afgenomen worden. Veel comfortabeler voor 
de kinderen dus. Een andere tip die ik u wil meegeven is het aanvragen van een DIGI-D voor uw kind. 
Wanneer u dit heeft kind u veel sneller te weten komen wat de uitslag is. Let wel, u moet de DIGI-D 
op tijd aanvragen. Het kost 3 dagen voordat u een wachtwoord krijgt. U kunt dit dus nu al aanvragen. 
Verder heeft u gisteren een bericht gekregen over nog meer zaken aangaande COVID. Daar kunt u 
bovenstaande info ook vinden. 

En samen kunnen we er dus voor zorgen dat we op een zo veilig mogelijke manier de kinderen naar 
school laten gaan. Alvast bedankt voor al uw begrip! 

 

Vriendelijke groet ook namens het team,       
Monique Klaassen 

Directie 

 
 
 

Juf Jacqueline  

Juf Jacqueline zal per volgende week niet meer op Westwijzer werkzaam zijn. Ze gaat op zoek naar 
een nieuwe uitdaging binnen het onderwijs. In verband met de Corona maatregelen is het niet 
mogelijk om afscheid te nemen op een reguliere manier. Mede namens iedereen willen we juf 
Jacqueline heel veel succes wensen met een nieuwe uitdaging en haar bedanken voor de inzet in 
Wijzer 2. 

 



 

Gesprekjes met kinderen 

Iedere woensdag zijn wij aanwezig op de Westwijzer en geven we les aan een aantal leerlingen uit de 
groepen 5 t/m 8 rondom persoonlijke ontwikkeling en gedrag. Tijdens de lessen zijn we o.a. bezig 
met het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden en oefenen van toepassen van de regels die 
ook binnen de klassen gehanteerd worden. Dit doen wij met verschillende werkvormen, zoals 
werkbladen, gesprekken met de leerlingen, bordspellen, actieve oefeningen, etc. De leerkrachten zijn 
hiervan op de hoogte in verband met de transfer naar de groepen/klassen, zodat ze in de klassen het 
geleerde kunnen toepassen. 

Monique        

                                     Jan 

 

 

 

Kindcentrum Westwijzer  

Zoals jullie weten zijn we de samenwerking met de basisschool aan het uitbreiden en noemen we ons 
sinds kort Kindcentrum Westwijzer. 
 Inmiddels hebben we daarom een nieuw logo en komt er binnenkort een mooi bord op het hek van 
de speelplaats te hangen. Ook hebben we voortaan een gezamenlijk telefoonnummer: 0492 523402. 
Als je dit nummer belt, krijg je een keuzemenu en kun je kiezen voor de dagopvang en peuterwerk, 
voor school of voor de BSO.  

 

 

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar? 

Vergeet uw kind niet op tijd aan te melden op school. Dan kunnen we er ook voldoende rekening 
mee houden met de indeling van de groepen.  Aanmelden mag al vanaf 2 en een half jaar. 

 

Hekwerk speelplaats  

Afgelopen maanden zijn we samen met school in gesprek gegaan met de gemeente over de 
speelplaats van school. Wij vonden deze niet veilig en wilden heel graag een hekwerk met poortjes 
die dicht kunnen. Het hekwerk is geplaatst en zodra de poortjes binnen zijn, zullen die ook 
gemonteerd worden. 

 



 

Schoolfruit 

Vanaf 19 april STOPT het schoolfruit. Belangrijk om te weten.  
Dan is het de bedoeling dat de kinderen weer zelf fruit meebrengen.    
 
 

 

Studiedagen 

     Let op! De kinderen zijn vrijdag 2 april en  
     dinsdag 6 april vrij i.v.m. 2 studiedagen! 
     En uiteraard ook op 5 april – 2e Paasdag! 
 

 

 

 

Ouderbijdrage 
Er zijn nog verschillende ouders die de bijdrage niet hebben overgemaakt. Wilt u daar nog even aan 
denken? Alvast bedankt! 

 
 

 

Fijne Paasdagen! 



 


