
Het bestuur van de Vereniging Scholen met de Bijbel Wierden-Enter heet 
u en uw kind(eren) van harte welkom. Ouders die hun kind aan de zorg 
van één van onze scholen toevertrouwen, maken een goede keuze. Onze 
vereniging beheert zes scholen voor basisonderwijs die allemaal hun eigen 
karakter hebben. Onze belangrijkste kernwaarden:
• Oog voor elkaar in onderwijs, opvoeding en geloof
• Aandacht voor veiligheid en geborgenheid van kinderen
• Kwaliteit in onderwijs, oog voor vernieuwingen
• Veilige scholen 
• Goede communicatie met ouders
• Open toelatingsbeleid

Wij wensen uw kind(eren) een fijne schooltijd toe! 
Alex Postma 

voorzitter

Kinderen brengen een belangrijke 
periode van hun leven op de basis-
school door. Als ouders moet u ze 
daar met een gerust hart achter 
kunnen laten. De ‘Scholen met de 
Bijbel Wierden - Enter’ stellen zich in 
deze krant aan u voor en laten zien 
wat hen bijzonder maakt.

Zes scholen
De schoolvereniging omvat zes 
christelijke basisscholen. Scholen 
die een veilige plek aan hun leerlin-
gen bieden. Veilig, omdat je weet 
dat je gekend en gewaardeerd 

wordt in een omgeving die ook let-
terlijk veilig is. Scholen met goede 
en vakbekwame leerkrachten die 
hart hebben voor kinderen.

De Bijbel
Binnen de SMDB is de Bijbel belang-
rijk voor het onderwijs. Gods bood-
schap van liefde, zeker ook voor kin-
deren, wordt dagelijks op de scholen 
uitgedragen. Normen en waarden 
worden aangeleerd en beoefend.

Gaven en talenten
‘Oog voor elkaar’ is het credo van 

de schoolvereniging. We willen 
samen met de ouders zoeken naar 
het beste voor kinderen; ontdek-
ken wat ze nodig hebben om goed 
te kunnen leren en zich te ontwik-
kelen. Of dat nu onderwijs is voor 
kinderen die bredere zorg en bege-
leiding nodig hebben of voor kin-
deren die meer uitdaging vragen. 
De gaven en talenten van kinderen 
tot bloei laten komen. Daar gaan 
we voor!

DOOR: W. VAN GINKEL

directeur/bestuurder 
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In de buurtschappen Rectum en Ypelo staat een kleine basis-
school verscholen in het groen.
Een school waar kleinschaligheid hoog in het vaandel staat en 
meerwaarde heeft voor kinderen en ouders. Een school waar kin-
deren het naar hun zin hebben en vakkundig begeleid worden 
op hun weg naar volwassenheid. 
Vier kernwaarden weerspiegelen het karakter van de school.

 “rust, regelmaat, ruimte en relatie”

Rust in de school en een ontspannen sfeer zorgen ervoor dat kinde-
ren in deze prachtige landelijke omgeving tot groei en bloei komen. 
Hierdoor kunnen de kinderen goed hun werk doen en zich ont-
plooien. Er is veel aandacht voor de individuele leerling. Ieder kind 

mag zichzelf zijn en mag zich op eigen niveau 
ontwikkelen. 

Regelmaat is terug te zien in de duidelijke structuur 
van werken. Op de Akkerwal wordt gewerkt met een 
vast rooster. De kinderen werken vanuit een weektaak en 
worden daardoor steeds zelfstandiger, iets waar ze op het 
voortgezet onderwijs veel profijt van hebben. Zelfstandig 
werken op eigen niveau, samenwerken met elkaar, 
uitleg in kleine groepen en het volgen van een 
eigen leerweg staan borg voor goede resultaten.

Ruimte vertaalt zich in het aandacht geven aan elk 
kind binnen een eigen ontwikkelingslijn. Elk kind krijgt de ruim-
te om zich te ontwikkelen. Binnen de ontmoeting wordt ruimte 
gegeven aan inbreng van ouders en kinderen. Elkaar in waarde 
laten en ruimte geven aan ieders identiteit zijn belangrijke kern-
waarden van de school.
De natuurlijke omgeving rondom de school prikkelt de fantasie van 
kinderen. Er is veel uitdagende ruimte om te spelen. Dat gebeurt 
tussen de bomen van de boswal, op het sportveld direct naast de 
school of op het schoolplein met de mooie speeltoestellen.

Relatie betekent allereerst kinderen vertrouwd maken in een 
relatie met de Hemelse Schepper. Ook wordt veel aandacht 
besteed aan het luisteren naar de kinderen. Leerkrachten gaan 
regelmatig met hen in gesprek over hun eigen ervaringen met 
betrekking tot het leren op school. Door de kleine groepen is er 
veel tijd om met elk kind een persoonlijke relatie op te bouwen. 
Zo wordt in de veilige omgeving van de Akkerwal klein GROOT!

Directeur: Dhr. G. Schutten
Ypeloschoolweg 2a
7468 RE Enter

T 0547 38 36 61
Aantal leerlingen: 46

E info@deakkerwal.nl
I www.deakkerwal.nl

Rust, regelmaat...

“Zij zijn groot en ik is klein, 
     en da ’s niet eerlijk, o nee” Calimero

Dit vind ik ...
Tom ter Steege 10 jaar, groep 7

“Wij hebben een iPad in de klas, daar kun je 

spelletjes op doen die je leren om logisch na 

te denken. School is leuk, maar het allerliefst 

rij ik op de trekker”

Egbert Wolves 5 generaties Akkerwal

Andere wereld “Mijn opa ging al naar 
de Akkerwal, mijn kleinkinderen zitten er nu. 
In al die jaren is er natuurlijk veel veranderd. 
Wij kenden alleen onze eigen gemeenschap 
en door naar school te gaan, leerde je dat er 
ook een andere wereld was. Nu weten kinde-
ren alles al, door de media; tv en computer. 

Vlakbij school stortte eens een militair vliegtuig neer in de 
weilanden. We gingen met de hele klas kijken.” 

Norbert Koopman voorzitter MR

Weinig stoeptegels  “Kinderen van 
De Akkerwal komen niet altijd schoon thuis. 
De school ligt middenin het buitengebied, 
er zijn dus weinig stoeptegels. Wel is er een 
sportveld en in een eik bij een sloot hangt 
een touw, kunnen de kinderen slingeren als 
Tarzan. Als MR-lid denk je mee: is het veilig 
genoeg buiten? Of moet er meer pleinwacht komen? Waar 
leggen we de accenten? Hoe ga je met dingen om? Leuk 
om te doen en door de combinatie van ouders en leer-
krachten in de MR, ook erg zinvol.”

“Waar klein 
  groot wordt”

De Akkerwal
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Driesprong Hoge Hexel midden in het groen
Ja, op onze school is altijd wat te doen
Taal, lezen, schrijven, rekenen, sport, natuur
Ja, voor onze school gaan we door het vuur

De eerste vier regels van het schoollied typeren “de Driesprong”. 
De school ligt in de dorpskern Hoge Hexel (gemeente Wierden) in 
een mooie landelijke omgeving en telt bijna 100 leerlingen. Juist 
die kleinschaligheid is de kracht van de school; kinderen, ouders 
en leerkrachten voelen zich nauw met elkaar verbonden en sterk 
verantwoordelijk voor het geluk en het welzijn van de kinde-
ren. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige omgeving 

van onderlinge verbondenheid. Dat wordt bereikt door heldere 
gedragsregels, gedeelde zorg en persoonlijk contact met de leer-
lingen en ouders. In de omgang met elkaar zijn Bijbelse waarden 
en normen richtinggevend voor een goede sfeer.

De kinderen van De Driesprong kunnen zich op allerlei manieren 
ontplooien. De leerlingen in groep 3 en 4 krijgen wekelijks zwem-
lessen. Vrijwel alle kinderen behalen het zwemdiploma. Er kan 
gesport worden in de sportzaal van het naastgelegen Kulturhus, 
waar ze ook muzieklessen kunnen volgen van een muziekdocent. 
Na schooltijd kan er heerlijk buiten worden gespeeld en gesport 
op het kunstgrasveld. De rustige omgeving waarin de kinderen 
opgroeien en de genoemde voorzieningen maken De Driesprong 
tot de ideale plek voor een kind; een plek die iedere ouder zijn 
kind zou gunnen!

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich volgens een eigen patroon. 
Vanuit haar visie “Oog voor elk kind. Oog voor elk talent ” stemt de 
school de lessen daar zoveel mogelijk op af en houdt rekening met 
de manier waarop het kind het meest plezierig leert. Daardoor kun-
nen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Ieder kind werkt aan de 
eigen leerdoelen en voelt zich daar ook verantwoordelijk voor. Zo 
groeien de kinderen op De Driesprong tot jonge mensen die klaar 
zijn voor de volgende stap in hun leven. Op deze wijze biedt de 
school kinderen een solide basis voor het voortgezet onderwijs.

Een onbezorgde start op de Driesprong,
dat gun je toch ieder kind!

Directeur: Dhr. D.A.Timmerman
Nieuwe Schoolweg 3
7645 AV Hoge Hexel

T 0546 69 79 08
Aantal leerlingen: 95

E smdbdedriesprong@freeler.nl
I www.smdbde3sprong.nl

Midden in het groen

Onderwijs-
methode: 
Vind je iets 
leuk, dan 
leer je het 
vanzelf (Loesje)

Rianna Regtuijt 9 jaar, groep 6

“Elke dag kijken we met de klas naar het jeugd-

journaal, daarna krijgen we er vragen over. Bij-

voorbeeld over de orkaan Sandy. Nieuwsbegrip 

heet dat, ‘n makkie. Ik heb eerst op een grote 

school gezeten in Rijssen. Dat vond ik veel te 

druk, je kon niet eens fatsoenlijk buiten spelen.

Buitenaf wonen is leuk, ik heb gisteren nog 

slootje gesprongen en door het maïs gerend.”

Johan Schutte vader

Liefde voor het vak “Onze kinderen 
voelen zich prettig op school en dat werkt 
door in de cijfers. Het team van leerkrach-
ten zet zich met liefde in, dat merk je. En 
ze zijn echt een voorbeeld voor de kinde-
ren. Ouders zijn tegenwoordig veel mondi-
ger dan vroeger, ook hier. De leerkrachten 

betrekken ze waar dat nodig is, maar geven ook duide-
lijk hun grenzen aan. Perfect.”

Riet Eshuis oud-leerling

Uitzicht over landerijen “Mijn 
schooltijd was bijzonder. We hadden uit-
zicht over de landerijen en zagen onze 
buurman, een oud boertje, de hele dag 
op zijn erf rond scharrelen. Vroor het, 
dan waren er schaatswedstrijden bij Erve 
Braakman. En met warm weer spoot de 
meester iedereen nat met de tuinslang. Mij zag je dan 
niet hoor, ik kroop weg achter het fietsenhok.”

Dit vind ik...

De Driesprong

“Oog 
voor elk 
kind, oog 
voor elk 
talent”
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Jeugdjournaal kijken

Dit vind ik...Dit vind ik...

Jeugdjournaal kijken

‘N MAKKIE!



4 ADVERTENTIES scholenkrant Wierden-Enter

 Rijssen - Cattelaar woensdag 16 januari 2013

 Nijverdal - Noetselerbergweg woensdag 23 januari 2013

 Nijverdal - W. de Clercqstraat woensdag 30 januari 2013

Vestigingen 

in Rijssen en 

Nijverdal

Vestigingen 

in Rijssen en 

Wij kiezen voor 
Reggesteyn

Kijk ook op: 
www.reggesteyn.nl

CSG Reggesteyn is een leuke, actieve school.
Wil je weten hoe het op onze school is?

Kom dan kijken op 

ons OPEN HUIS!
Kijk voor de tijden op 

www.reggesteyn.nl

Reggesteyn, adv. SmdB Wierden-Enter 130x180.indd   1 07-11-12   10:09

Al 25 jaar hét adres voor o.a.:
Inbraakdetectie
Branddetectie
Intercomsystemen
Terreindetectie

Vluchtwegsignalering
Toegangscontrolesystemen
Camerabewaking
en meer...

Virulyweg 21 L, Almelo  •  t 0546 - 819 772  •  i www.schaafstra.nlwww.schaafstra.nl

&
 

 
 

Het adres met 
goede service op 
wassen-drogen-
koelen-vriezen-

beeld-geluid

Home Sweet 
Home

voor de mooie 
wooncadeautjes

Engberts & Olthuis al 55 jaar

Nijverdalsestraat 34
7642 AE Wierden
T. 0546-571565

www.homesweethomewierden.nlwww.engbertsenolthuis.nl

Adv-E-Olthuis.indd   1 30-10-12   14:50

Hulp nodig bij Excel,
Word of Access?

Be�erwin, uw partner voor
Office-oplossingen en
bedrijfskundig advies.

Be�erwin
Muldershof 29
7468 GR ENTER

06-2468 1684
info@be�erwin.nl
www.be�erwin.nl
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www.qlict.nl

Haalt u het maximale uit uw 
onderwijs?

Wat bol.com kan, 
kunnen wij ook! 

 
Uw boekbestelling op werkdagen vóór 

20.00 uur besteld, dezelfde dag 
verzonden. Bovendien wordt uw 

bestelling geheel GRATIS thuisbezorgd. 
 

www.boekhandelreterink.nl 
 
 
 
 

“vind ons leuk” op facebook  
en win leuke prijzen 

www.facebook.com/reterinkwierden 
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De peuterspeelzaal is bij uitstek de plek waar peuters met leef-
tijdsgenootjes kunnen spelen en waar ze de eerste stappen zet-
ten op weg naar de basisschool. 
Christelijke peuterspeelzaal Margriet is een gezellige, open 
peuterspeelzaal waarin het samen spelen en ontdekken centraal 
staat. 

Elk kind is door God geschapen en daarom uniek. Dat wordt uit-
gedragen in de omgang met de peuters en door de kinderen de 
verhalen uit de Bijbel te vertellen.
Daarnaast wordt iedere peuter uitgedaagd een volgende stap in 
zijn/haar ontwikkeling te zetten met behulp van spelmaterialen 
en kringactiviteiten.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Piramidemethode.
Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in 
hun ontwikkeling. Het hele jaar door komen verschillende 
thema’s aan de orde, zoals: mensen, lente en verkeer.

Peuters van twee tot vier jaar, bezoeken de peuterspeelzaal twee 
keer per week, een morgendagdeel en een middagdagdeel. 
Peuters worden in een vaste groep geplaatst met één of twee 
vaste groepsleidster(s) en een hulpleidster. 

In het lokaal is veel spelmateriaal aanwezig waarmee de kinde-
ren vrij kunnen spelen. Buiten is een groot speelplein met een 
zandbak en speeltoestel waar de peuters fijn kunnen spelen. In 
de buitenberging staan driewielers, tractoren en zandbakspeel-
goed. Naast het vrij spelen zijn er een aantal momenten waarop 
een kringactiviteit met de peuters wordt gedaan. Dit kan een 
activiteit zijn voor alle peuters in de groep, maar het kan ook 
een activiteit zijn met een klein aantal peuters. Bij de ver-
werking van het thema komen er diverse werkvormen aan 
bod, zoals: kleuren, verven, plakken, prikken. 
Spelenderwijs worden de peuters voorbereid op de 
overgang naar de basisschool.

Contacten met ouders zijn belangrijk. Tijdens de 
breng- en haalmomenten is er voldoende ruimte om 
met de leidsters in gesprek te gaan. 

Peuterspeelzaal Margriet is een VVE-peuterspeelzaal. 
VVE-programma’s richten zich met name op stimulering van 
de taalontwikkeling van jonge kinderen. 
Peuterspeelzaal Margriet is gevestigd in het Multifunctioneel 
Centrum het Palet in Wierden.

Meer dan spelen alleen!

Hoofdleidster: Mevr. J. Veneberg
Kruizemunthof 8
7641 EX Wierden

T 0546 57 40 12
E peuterspeelzaal@pszmargriet.nl
I www.pszmargriet.nl

Chr. Peuter speelzaal Margriet

In het lokaal is veel spelmateriaal aanwezig waarmee de kinde-
ren vrij kunnen spelen. Buiten is een groot speelplein met een 
zandbak en speeltoestel waar de peuters fijn kunnen spelen. In 
de buitenberging staan driewielers, tractoren en zandbakspeel-
goed. Naast het vrij spelen zijn er een aantal momenten waarop 
een kringactiviteit met de peuters wordt gedaan. Dit kan een 
activiteit zijn voor alle peuters in de groep, maar het kan ook 
een activiteit zijn met een klein aantal peuters. Bij de ver-
werking van het thema komen er diverse werkvormen aan 

VVE-programma’s richten zich met name op stimulering van 

Peuterspeelzaal Margriet is gevestigd in het Multifunctioneel 

Peuterspeelzaal Margriet is een VVE-peuterspeelzaal. 

de buitenberging staan driewielers, tractoren en zandbakspeel-
goed. Naast het vrij spelen zijn er een aantal momenten waarop 

Peuterspeelzaal Margriet is een VVE-peuterspeelzaal. 
VVE-programma’s richten zich met name op stimulering van 

DOE MEE!

Ben jij al 2? Dan mag jij meedoen aan de kleurwedstrijd. Kijk snel op pagina 9.
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Op de Wegwijzer zijn ze blij met de uitstekende resultaten die 
behaald worden. Het leveren van goede prestaties kan echter alleen 
als kinderen plezier hebben in het leren en goed in hun vel zitten. 
Wat is een topprestatie? Is dat een hoog cijfer? Of is dat juist goed 
om kunnen gaan met anderen? De school vindt, juist ook vanuit de 
eigen identiteit, het sociale aspect minstens zo belangrijk. Haar mis-
sie “De juiste Wegwijzer” is daarin de leidraad. Leerkrachten geven 
daar, in nauwe samenwerking met kinderen en ouders , invulling 
aan op het gebied van onderwijs, opvoeding en geloof.

Voor het onderwijs betekent dit dat de leerkrachten op een 
professionele manier kijken naar wat een kind nodig heeft om 
iets te bereiken, de onderwijsbehoefte. Wat zijn de talenten? 
Hoe kan de school daarbij aansluiten? 

Omdat de Wegwijzer tevens grote waarde 
hecht aan een goede sociale ontwikkeling 
is er veel aandacht voor veiligheid en gebor-
genheid in de groep. Elke twee weken is er 
een regel die centraal staat op de hele school 
zoals ”samen spelen, samen delen”. In speciale 
lessen wordt de regel in elke groep bespro-
ken. Ervaring heeft geleerd dat hierdoor een 
prettige sfeer ontstaat waarin kinderen zich 
goed kunnen ontwikkelen. Voor kinderen die 
op sociaal gebied behoefte hebben aan nog 
wat extra ondersteuning zijn er speciale trainin-
gen. Dat kan zijn op het gebied van bijvoorbeeld 
faalangst, verlegenheid of pestgedrag. 

Niet alleen in de school maar ook op het school-
plein is het belangrijk dat kinderen plezier 
hebben en uitgedaagd worden. De Weg-
wijzer beschikt dan ook over veel nieuw en 
uitdagend spelmateriaal waarmee kinde-
ren naar hartenlust kunnen spelen. Zo 
wordt in en buiten de school een goede 
sfeer gecreëerd die het plezier van kinde-
ren bevordert. “Plezier in wat je doet is een voorwaarde om 
tot goede prestaties komen”, aldus de school. Topprestaties 
zijn er dan ook op verschillende terreinen. Prestaties waar de 
school, kinderen en ouders trots op zijn.

Directeur: Dhr H. Nijzink
Rijssenseweg 20
7468 AD Enter

T 0547 38 16 85
Aantal leerlingen: 174

E info@wegwijzerenter.nl
I www.wegwijzerenter.nl

Met plezier

Het leven lijkt op fietsen. Om je evenwicht 
te bewaren, moet je blijven bewegen Albert Einstein

Dit vind ik ...
Noortje Brinks 6 jaar, groep 3 

“Soms mogen we zingen en dansen. De juf 

doet muziek aan en iedereen moet haar 

na-apen. K3 vinden de jongens niet leuk, 

dan doen ze heel gek en maken ze expres 

de verkeerde gebaren.”

Geert Pluimers oud-leerling

Stabiele basis “Mijn acteercarrière begon 
op De Wegwijzer; ik speelde de hoofdrol in de 
musical. Ik heb sindsdien veel op de planken 
gestaan en speelde deze zomer met Wesley 
Sneijder in de commercial van Lipton Ice. Op 
dit moment ben ik te zien in de takelauto recla-
me van bol.com. Wat ik maar zeggen wil: als de 

basis stabiel is, kan uw kind alles bereiken wat hij wil.”

Jolien Altena leerkracht

Alles onder één dak “In januari wordt 
het Kindcentrum de Wegwijzer geopend. 
Praktisch voor ouders en rustig voor kinde-
ren: kinderopvang, peuterwerk, voor- en 
naschoolse opvang en school onder één dak. 
We overleggen regelmatig over de ontwikke-
ling van de kinderen.”

De Wegwijzer

“De juiste
Wegwijzer”

DANSEN!

Omdat de Wegwijzer tevens grote waarde 
hecht aan een goede sociale ontwikkeling 
is er veel aandacht voor veiligheid en gebor-
genheid in de groep. Elke twee weken is er 
een regel die centraal staat op de hele school 
zoals ”samen spelen, samen delen”. In speciale 
lessen wordt de regel in elke groep bespro-
ken. Ervaring heeft geleerd dat hierdoor een 
prettige sfeer ontstaat waarin kinderen zich 
goed kunnen ontwikkelen. Voor kinderen die 
op sociaal gebied behoefte hebben aan nog 
wat extra ondersteuning zijn er speciale trainin-
gen. Dat kan zijn op het gebied van bijvoorbeeld 
faalangst, verlegenheid of pestgedrag. 

Niet alleen in de school maar ook op het school-
plein is het belangrijk dat kinderen plezier 
hebben en uitgedaagd worden. De Weg-
wijzer beschikt dan ook over veel nieuw en 
uitdagend spelmateriaal waarmee kinde-

Noortje Brinks 

“Soms mogen we zingen en dansen. De juf 

doet muziek aan en iedereen moet haar 

na-apen. K3 vinden de jongens niet leuk, 

dan doen ze heel gek en maken ze expres 

de verkeerde gebaren.”

DANSEN!
DANSEN!



Anouk Dekker (26) oud-leerling

Meiden, ga op voetbal! “Een paar jaar geleden 
heb ik op De Morgenster voetbaltraining gegeven ter 
voorbereiding op het schoolvoetbaltoernooi. Dan heeft 
mijn oude school natuurlijk wel een streepje voor. Tij-
dens mijn lagere schooltijd voetbalde ik regelmatig met 
de jongens op het schoolplein, maar nog vaker moest ik 
direct uit school selectiewedstrijden van de KNVB spelen. 
Nu speel ik bij FC Twente en werk ik voor de stichting 
‘FC Twente Scoren in de wijk’. We organise-
ren sportactiviteiten in Hengelo en Ensche-
de, voornamelijk voor kinderen. Ik merk 
dat voetbal steeds meer een meidensport 
wordt. Voor meisjes die van voetbal hou-
den, heb ik maar één tip: ga erop, doe wat 
je leuk vindt!”

7WIERDEN

Stralen... door ontwikkeling van talent
De school sluit in nauwe samenwerking met de ouders aan bij de 
onderwijsbehoefte van elk kind. Dat maakt het werken handelings-
gericht: wat heeft elk kind nodig? Van daaruit wordt gewerkt om 
hun talenten, die ze van God gekregen hebben, te ontwikkelen.
“De school heeft aandacht voor het individuele proces en betrekt 
ons hierin, als ‘deskundigen’ van ons eigen kind. Het lesprogram-
ma wordt goed afgestemd op de behoefte en wat niet in huis is, 
wordt in huis gehaald”, aldus één van de ouders. 
De school heeft hoge verwachtingen van elk kind en die sluiten 
aan bij zijn/haar mogelijkheden. Elk kind ontwikkelt zich in eigen 
tempo en op eigen wijze. Daarbij stelt de school hoge doelen, 
passend bij het individuele kind. 

Stralen... door zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld
Kinderen functioneren op school en in de samenleving in rela-
tie met hun omgeving. Dat betekent dat kinderen handvatten 
nodig hebben om hier een weg in te vinden. Daarom geeft de 
Morgenster in alle groepen de Kanjertraining, een weerbaar-
heidstraining voor kinderen. Hiermee leren kinderen hun eigen 
kwaliteiten tot hun recht te laten komen met respect voor 
anderen. De vijf hoofdregels zijn: we vertrouwen elkaar, we 
helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit, nie-
mand doet zielig.

Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zijn belangrijk: elk kind 
is uniek en mag er zijn! Het effect wordt dagelijks op school 
gezien: er heerst een goede sfeer in de klassen en op het plein.
Daarnaast wordt er een sociale vaardigheidstraining aangebo-
den aan de kinderen die nog een extra steuntje in de rug nodig 
hebben.

Stralen… doen we samen
Kinderen, ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid. Door met elkaar samen te werken, elkaar seri-
eus te nemen en open te staan voor elkaar, mag iedereen stralen. 
Het doel is om elk kind voldoende bagage mee te geven voor de 
rest van zijn/haar leven:

 een realistisch en positief zelfbeeld
 het besef dat het uniek en waardevol is
 zelfstandigheid
 respect voor zichzelf en de ander 
 om kunnen gaan met bijbelse normen en waarden

Directeur: Dhr P. Poortinga
Kruizemunthof 10
7641 EX Wierden

T 0546 57 37 39
Aantal leerlingen: 266

Stralende kanjers!

Anne-Marie Schutte 11 jaar, groep 8

“Alles is leuk hier. In groep 7 kregen we al 

Engels. En meester Bartels is aardig en grap-

pig, hij houdt ons vaak voor de gek. Maar 

soms is ’ie streng. Als je je huiswerk niet 

maakt, krijg je een kruisje. Wie na een maand 

de meeste kruisjes heeft, moet trakteren.”

Ingrid Bremmer (46) Tussen Schoolse Opvang

Veilige plek “Mijn eigen kinderen zijn al 
weer jaren van school af, maar ik ben blijven 
hangen. Ik verzorg nu de TSO. Een hele klus, 
op sommige dagen hebben we wel 90 kin-
deren. Niet alle kinderen vinden het leuk om 
over te blijven, daarom vind ik het belangrijk 
dat we hen een veilige plek bieden. Daar zet 

ons team zich voor in.” 

De Morgenster

“Waar ieder 
    kind mag 
 stralen”

E info@demorgensterwierden.nl
I www.demorgensterwierden.nl

 De school mag geen voorbereiding zijn op het leven, 
ze is het leven zelf. John Dewey (Amerikaans filosoof 1859-1952)

scholenkrant Wierden-Enter

LACHEN!
Dit vind ik...



Documenten printen, delen en tonen

Zorgenloos Lesgeven met beamer,
digibord en touchscreen?
Huur, service en garantie in één pakket
én voor een vast bedrag per maand!

Tel.nr. (053) 573 30 30, www.leferinkdocumentworks.nl

Volg ons op:Volg ons op:

Lobke en Het Noordik

C. van Renneslaan: 14 januari 18.00 - 21.00 uur 
Vroomshoop: 24 januari 18.00 - 21.00 uur
Vriezenveen: 30 januari 13.30 - 15.30 en 18.30 - 20.30 uur 
Noordikslaan: 2 februari 9.30 - 13.00 uur

Welkom op onze Open Dagen!

Kijk voor het programma, adres en routebeschrijving op 

www.passie.net

• tentverhuur    • catering    • vakmanschap
www.mijntoptent.nl

Henk Waanders
0546-578817 • 06-53549255

Wij verhuren tenten en partybenodigdheden voor feesten en evenementen op locatie.
• Bedrijfsfeesten • Bruiloften • Buurtfeesten • Receptie’s • Kinderfeesten • Geboortefeesten

• Verjaardagen • Tuinfeesten • Etc

Hapjes, buffetten koud en warm, barbeque, etc.

Europaring 239, 7641 DN Wierden
Tel/fax 0546 575154
info@tijhofpartyservice.nl
www.tijhofpartyservice.nl
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Hoe bereid je je kleuter voor op de basisschool

Tip 1 Vertel je kind al ruim voor de wendagen over 
school. Vertel hem/haar op een rustige manier wat hij allemaal 
kan verwachten. Als hij oudere broertjes of zusjes heeft, leg hem 
dan duidelijk uit dat die niet bij hem in de klas zullen zitten. 
Fiets of loop samen een aantal keren naar de school toe, zodat 
je kind de route leert kennen. Start hier ook weer niet te vroeg 
mee. Peuters hebben nog geen tijdsbesef en kunnen nauwelijks 
bevatten wanneer het gaat beginnen. Het is dan lastig uit te leg-
gen dat ze nog even moeten wachten.

Tip 2 Behalve dat je kind moet weten wat er gaat 
gebeuren, is het ook belangrijk dat hij/zij al een beetje zelf-
standig is. Oefen met zelf kunnen aankleden, een drinkbe-
kertje openen en zelf naar de wc gaan. Ook is het fijn dat je 
kind zelfstandig met een werkje bezig kan zijn. Om dit te 
bevorderen is het goed om je kind geregeld zelfstandig te 
laten spelen en consequent eerst iets te laten afmaken voor 
het aan iets nieuws begint.

Tip 3 Koop samen de spulletjes die je kind nodig heeft 
voor school. Let er daarbij op dat hij/zij die spullen zelf kan ope-

nen en sluiten, zodat hij niet telkens de juf hoeft te vragen. Laat 
hem/haar thuis oefenen met de spulletjes en vertel hem dat hij 
een grote jongen/meid is wanneer hij/zij zelf iets kan. Voorzie de 
kleertjes en de spullen van (naam)etiketjes.

Tip 4 Geef je kind niet meer eten mee dan hij/zij nor-
maal gesproken thuis opeet. Geef  eten dat je kind zelfstandig op 
kan eten zodat de juf niet hoeft te helpen.

Tip 5 De eerste weken zijn voor een kind heel intensief; 
zelfs als hij/zij een kinderdagverblijf gewend is. Stel je verwach-
tingen niet te hoog. Kinderen zijn vaak moe en jengelig als ze uit 
school komen en sommige kleuters krijgen een terugval in hun 
ontwikkeling. Ze kunnen bijvoorbeeld weer in hun broek plassen. 
Ga hier ontspannen mee om, het komt later vanzelf weer goed. 
Wees duidelijk bij het afscheid nemen en treuzel niet. Als je kind 
moeite heeft met afscheid nemen, realiseer je dan dat kinderen 
(vrijwel altijd) stoppen met huilen als hun ouders uit beeld zijn.
Ga er niet van uit dat school altijd leuk is. Er zijn dagen dat een 
kind het niet naar zijn zin heeft. Dat hoort er ook bij. Wilt u iets 
bespreken met de leerkracht? In de ochtend is daar vrijwel geen 
tijd voor, doe het aan het einde van de dag.

Vanaf 4 jaar mogen kinderen naar de basisschool. Niet alleen voor kinderen een grote overstap. 
Ook voor ouders. Als een kind voor het eerst naar school gaat, is met name de eerste periode 
een spannende tijd. Hoe zal het gaan met hun kind in de klas? Zal het snel wennen? Wat gaat 
hun zoon of dochter allemaal doen en leren? Maar ook: wat kunnen ouders van de school ver-
wachten en wat verwacht de school van de ouders?

9

colofon

wedstrijd

winnen!

Naar de basisschool

Daar sta je dan
met je rugzakje op je rug
Voor het eerst naar school
geen weg terug 

Wat is het snel gegaan
die eerste jaren thuis
en wat zal het stil zijn
straks in huis 

Dapper loop je het schoolplein 
op
een nieuwe periode in je leven
De dagen heb je afgeteld
je keert je om en zwaait nog 
even 

Dat was het dus
maar nee, daar kom je weer
Onzeker kijk je me aan
kus, pappa, kus

De Naar School Krant is een 
uitgave van de Vereniging Scholen 
met de Bijbel Wierden - Enter

teksten: aangeleverd door 
de scholen
eindredactie: 
Claartje Timmerman
fotografie: Rob Nijhuis Photographer
ontwerp, opmaak en realisatie: 
Topic Creatieve Communicatie

Vereniging Scholen met 
de Bijbel Wierden - Enter
directeur/bestuurder: 
W. van Ginkel  
  
bestuurskantoor en secretariaat:
De Savornin Lohmanstraat 2, 
7642 XK Wierden
T 0546 57 94 66
www.smdb-wierden-enter.nl
twitter: @smdbwierden

december 2012

Voor: kinderen van 2 t/m 5 jaar
Kleurplaten inleveren: bij de 
meester of juf op één van de 
zes scholen of bij Margriet. 
Of opsturen: 
Scholen met de Bijbel, 
Postbus 40, 
7640 AA, Wierden.
Inleveren tot: 
14 december.

1e prijs: 
4 toegangskaarten voor de
dierentuin in Emmen
2e en 3e prijs: 
mooi prentenboek

KLEUREN!
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Een heerlijke schooltijd voor iedereen. Op de Sjaloomschool wer-
ken ze er elke dag hard aan. Samen leren en ontdekken, spelen 
en vieren! 

De Sjaloomschool biedt kinderen een unieke manier van leren. 
Terwijl veel scholen aparte lessen geven in taal, spelling, aard-
rijkskunde, biologie en geschiedenis, worden deze vakken 
op de Sjaloomschool geïntegreerd in thema’s aangeboden. 
Gedurende vijf weken worden alle lessen, met uitzondering 
van rekenen, aangeboden binnen zo’n thema. Voorbeelden 
daarvan zijn: Bouwen, Dieren, Gouden Eeuw, Communicatie, 
Australië/Oceanië, Kringloop en Milieu. Samen werken in gro-
tere en kleinere groepen of in duo’s en zelfstandig werken wor-
den afgewisseld.

Kinderen beleven de wereld niet in aparte 
vakken maar in totaalbeelden. Geconsta-
teerd wordt dat kinderen sinds de invoe-
ring van deze methode sterk gemotiveerd zijn 
geraakt. Ze zijn enthousiast en betrokken bij de les-
sen. Zo leren ze veel op een plezierige manier. De thematische 
aanpak is uniek, omdat wat de kinderen kennen en wat ze kun-
nen (kennis en vaardigheden) met elkaar wordt verbonden. De 
kinderen vinden de lessen boeiend en gevarieerd. Binnen deze 
benadering worden lessen afgestemd op het niveau van de leer-
lingen. In de onderbouw heet het concept ‘Piramide’ en in de 
hogere groepen wordt gewerkt met ‘Alles in 1’.

De ouders worden nauw betrokken bij het onderwijs. Wanneer 
een thema is afgerond, worden ze uitgenodigd om het geleerde 
en gemaakte op school te komen bekijken. Dit kan een mode-
show, een tentoonstelling, een presentatie door de leerlingen of 
soms een musical zijn. Ouders die kiezen voor de Sjaloomschool, 
kiezen voor SAMEN. Samen leren, samen de ontwikkeling van de 
kinderen bespreken en samen vieren. Want naast de aandacht 
voor het leren, is er op de Sjaloomschool veel ruimte voor het vie-
ren en beleven van het christelijk geloof door het vertellen van de 
Bijbelse verhalen, het zingen van liederen en het met kinderen en 
ouders vieren van de christelijke feesten. De school kent gezamen-
lijke weekopeningen. Kinderen en leerkrachten beginnen samen 
de nieuwe week om in Sjaloom, in vrede, te beginnen. Kortom: Op 
een unieke manier samen leren en ontdekken, spelen en vieren! 
Dat is wat de Sjaloomschool biedt.

Directeur: Dhr. D.A.Timmerman
Sav. Lohmanstraat 2
7642 XK Wierden

T 0546 57 20 10
Aantal leerlingen: 175 

I www.sjaloomschool.com
E info@sjaloomschool.com 

Samen

Onderwijzers zijn beslist niet eigenwijs. En ik kan
het weten want ik ben onderwijzer JdJ

Gule Eksen ouder

Inloopmiddag “Elke 6 à 7 weken is er 
een project op school, bijvoorbeeld ‘bouwen’ 
of ‘milieu’. Is het project ten einde, dan zijn alle 
ouders welkom op de inloopmiddag zodat ze 
kunnen zien wat hun kinderen gedaan heb-
ben. Leuk, je blijft op de hoogte en hebt met-
een even contact met de leerkrachten.” 

Martijn Maris oud-leerling

Schoolvoetbal “Als kind wilde ik prof-
voetballer worden, daarom was mijn favo-
riete bezigheid op school… voetballen. Met 
gym, op het schoolplein en, hoogtepunt van 
het jaar, het schoolvoetbaltoernooi. Ik weet 
het nog precies: we zijn een keer tweede en 
een keer derde geworden, maar nooit kam-
pioen. Gelukkig heb ik het inmiddels verwerkt!”

“Zorg 
en 
aandacht

 voor 
elk kind”

De Sjaloomschool

“Wij leren hoofdletters en keer-

sommen. En alles over compu-

ters. Het schoolbord gebruiken 

we alleen als we moeilijke woorden 

moeten leren. Zoals mooi. Dat schrijf je met 

een i aan het eind en niet met een j. O ja en je 

mag niet vechten in de klas, dan moet je sorry 

zeggen en een hand geven.”

Julian van der Kolk 7 jaar, groep 4

Dit vind ik ...

Kinderen beleven de wereld niet in aparte 
vakken maar in totaalbeelden. Geconsta-
teerd wordt dat kinderen sinds de invoe-

 voor 

“Wij leren hoofdletters en keer-

sommen. En alles over compu-

ters. Het schoolbord gebruiken 

Julian van der Kolk

Dit vind ik ...
MOOI
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Wat heeft een school nodig om kinderen in acht jaar voldoen-
de te leren? Om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de 
maatschappij? Om samen met ouders en kinderen een goede 
vervolgschool te kiezen? Op de Kluinveenschool vinden ze dat 
RUIMTE daar het kernwoord voor is. Ruimte die op de Kluinveen-
school volop aanwezig is. De landelijke ligging van de school 
ademt dat letterlijk uit. Ruimte om samen te spelen, te leren en 
te ontdekken in een mooie natuurlijke omgeving. 

In de school wordt ook ruimte geboden voor peuteropvang en 
buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 - 12 jaar. Kinde-
ren van 0-3 jaar kunnen gebruik maken van gastouderopvang 
tegenover de school. Partner hierbij is Kinderopvang Casa Bam-
bini welke twee moderne en huiselijk ingerichte lokalen van de 
school in gebruik heeft. Casa Bambini kenmerkt zich door aan te 
sluiten bij de natuur, bij de weersomstandigheden, de seizoenen 
of bijvoorbeeld de geboorte van dieren.

In figuurlijke zin wordt er ruimte geboden aan iedereen die 
dagelijks binnen de school met elkaar omgaat. Leerkrachten 
en kinderen krijgen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen, 
waardoor ze gemotiveerd zijn. Het enthousiasme van de leer-
krachten zorgt ervoor dat kinderen zich snel op hun gemak voe-
len op de Kluinveenschool.

Goed kunnen lezen is in de hedendaagse maatschappij van 
groot belang. Op de Kluinveenschool wordt heel veel tijd 
besteed aan het leesonderwijs. Het team heeft zich daarbij laten 
begeleiden door orthopedagoge José Schraven. Teksten leren 
lezen maar ook begrijpen! Hoofdzaken van bijzaken onderschei-
den. Dat leren de kinderen door mindmappen te maken.
 Aan de hand van woorden, kleuren en tekeningen wordt kern-
achtig in beeld gebracht wat belangrijk is binnen een tekst. 
De mindmap bij dit artikel geeft een goed beeld van de 
KLUINVEENSCHOOL, een christelijke basisschool waar ruimte 
is om het geloof handen en voeten te geven.

Directeur: J.K. Bisschop
Kupersweg 13
7641 AL Wierden

T 0546 57 57 04
Aantal leerlingen: 137

Ruimte voor kinderen

 Als ik iets goeds 
zie, geef ik een 
compliment.
Als ik iets fouts zie, 
bied ik mijn hulp 
aan Nelson Mandela

Mees Meijer 6 jaar, groep 3

“Ik wil leren lezen, want mijn papa en mama 

kunnen ook lezen. En ik speel graag in de hoe-

ken met Lego en Knex. Vandaag ga ik uit school 

naar Els voor de BSO. Zij heeft net nieuwe 

geitjes gekregen, daar mag ik bij in het hok.”

Saskia Mulhof ouder

Geen strenge school “Wij komen niet 
uit Wierden en hoorden dat de Kluinveen-
school qua identiteit een ‘strenge school’ zou 
zijn. Maar na een gesprek met de directeur 
bleek dat niet te kloppen. De sfeer is prettig, 
het onderwijs goed en alles is bespreekbaar. 
Mijn advies; als je twijfelt, ga gewoon het 

gesprek aan! Een pluspunt is dat er nu kinderopvang in en 
tegenover de school is. Rustgevend voor de oudere kinde-
ren en de kleintjes raken vast vertrouwd met de omgeving.” 

Ina Bos leerkracht en specialist hoogbegaafdheid

Ontwikkeling plusklas “Sommige 
kinderen kunnen zo goed leren dat ze in het 
vervolgonderwijs tegen problemen aanlopen. 
Ze hebben uitdaging nodig, zodat ze niet lui 
worden. En ook moeten ze het nut van leren 
inzien, anders doen ze het niet. Voor de ver-
eniging ontwikkelen we een plusklas waarin 
we met kinderen van verschillende scholen aan het werk 
gaan. We doen proefjes met ze of geven ze de opdracht 
om Russisch te leren. Kijken hoe ze dat aanpakken.”

Ria Broeze oud lid MR

Vier clownspakken
“Begin jaren tachtig zat ik in de MR, toen nog 
vrij nieuw. En een heel andere tijd. We zorgden 
dat kinderen die naar de gereformeerde kerk 
gingen geen psalmversjes hoefden te leren, 
maar liedjes uit het liedboek. Anders konden 
ze in de kerk nog niet meezingen.

Toen directeur Harry Timmerman zijn 25-jarig 
jubileum vierde, zaten al onze kinderen op 
de Kluinveenschool. Ik weet het nog goed, 
want ik heb avond aan avond vier clowns-
pakken in elkaar zitten naaien.”

De Kluinveenschool
E info@kluinveenschool.nl
I www.kluinveenschool.nl

scholenkrant Wierden-Enter

“Ik leer in een 
goede sfeer”

GEITJES
Dit vind ik...
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Topic 
Creatieve Communicatie
Burg. J.C. v.d. Bergplein 34
7642 GT Wierden
t 0546 57 74 75
f 0546 57 74 77
info@topic-cc.nl
www.topic-cc.nl

BOEK
SNEL!

SKIËN IN SAUERLAND

• op meer dan 700 meter hoogte

• adembenemend uitzicht

• midden in het ski- en wandelgebied van Winterberg

• grenzend aan bos en wei

• grote tuin met tuinhuis en grillplatz

• kindvriendelijk

• 2 appartementen (2 - 4 pers.) 
en (2 - 6 pers.) ook gelijktijdig te huur

www.hausreinhild.nl

Haus Reinhild

WELKOM OP SCHOOL

Waar kinderen het 
naar hun zin hebben!

www.smdb-wierden-enter.nl
info@smdb-wierden-enter.nl

Waar ouders serieus 
genomen worden!

U wilt zich tijdig oriënteren? U wilt een gesprek, een rondleiding, de school 

in bedrijf zien? Het kan allemaal! Onze scholen heten u van harte welkom.

 De Akkerwal 18 januari open les in de kleutergroep

 De Wegwijzer  30 januari  van 10.45 - 12.00 uur

 Kluinveenschool 25 januari  van 10.00 - 12.00 uur

 Morgenster 25 januari  van 10.00 - 12.00 uur

 Sjaloomschool 23 januari  van 10.00 - 12.00 uur

 Driesprong 25 januari  van 10.00 - 12.00 uur

 PSZ Margriet 25 januari van 9.30 - 11.30 uur

Open huis op alle scholen: 

Zaterdag 26 januari 2013 

van 10.00 - 12.00 uur

Inschrijving van nieuwe leerlingen: 

tijdens een afspraak of één van de inschrijvingsavonden:

 Donderdag 31 januari 19.00 - 20.00 uur op de Wegwijzer in Enter.

 Dinsdag 29 januari 19.00 - 20.00 uur op de overige scholen.

(opgave van kinderen die voor 1 oktober 2014 vier jaar worden, is mogelijk)

geSPONSord
door Novon

 Novon Schoonmaak Oost b.v. • Bedrijvenpark Twente 305
   7602 KL Almelo • 038 - 460 16 10

Kijk voor meer informatie op novon.nl
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