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KIND OP MAANDAG
Week 3: 14 t/m 20 januari Vandaag!
Lucas 3:1-18 en 21-22, 4:14-21
Johannes de Doper roept mensen om op hun leven te veranderen; niet
morgen, maar vandaag! In de synagoge leest Jezus voor uit de profeet
Jesaja. ‘Vandaag gebeurt het,’ zegt hij erbij.

Week 4: 21 t/m 27 januari In de buurt
Lucas 4:31-44
Een man in de synagoge is erg in de war. Jezus gaat naar hem toe en
maakt hem beter. Ook de schoonmoeder van Simon wordt beter als
Jezus in de buurt is. De mensen vinden hem zó bijzonder, dat ze altijd
dicht bij hem willen zijn.

Week 5: 28 januari t/m 3 februari

Als u het zegt...

Lucas 5:1-26
Simon heeft de hele nacht gevist, maar niks gevangen. Het heeft niet
zoveel zin om het nog een keer te proberen; maar als Jezus het zegt…
dan gebeuren er bijzondere dingen. Dat ervaart ook een verlamde
man, die door zijn vier vrienden bij Jezus wordt gebracht.

ALGEMEEN
Frequentie verschijning nieuwsbrieven
Rob Wijnsma is maar gedeeltelijk vervangen i.v.m. terugloop leerlingaantallen en
daarmee verband houdende bekostiging. Het redigeren van zo/n nieuwsbrief kost erg
veel tijd en die tijd is er eigenlijk niet. Nu heb ik een secretaresse voor één
woensdagmorgen in de week en dan blijkt om de week het grootste deel van de
ochtend aan die brief op te gaan. Dan schiet het nog niet op. Daarom niet
democratisch besloten voorlopig met ingang van 2013 de nieuwsbrief niet meer om de
14 dagen uit te brengen, maar maandelijks de laatste woensdag van de maand. In die
laatste brief dan nieuwsfeitjes uit de groepen, thema’s van Kind op maandag, PBS,
lied v.d. week etc. Tussendoor krijgt u op willekeurige woensdagen korte
nieuwsbrieven, wanneer info noodzakelijk is. In principe dus één keer per maand. Valt
die laatste woensdag in een vakantie, dan de woensdag voorafgaand aan de vakantie.

Winterweer
Als het in het westen en zuiden van Nederland sneeuwt, lijkt het wel of dan alle
alarmbellen rinkelen. Hier is het in elk geval prachtig winterweer. Dankzij onze
gymbus, die ook ingezet kan worden voor schaatsen, gaat groep 5 t/m 8
vrijdagmiddag 18 januari schaatsen op de ijsbaan De Rieg aan de Riegshoogtendijk in
Hollandscheveld.
( “IJs en weder dienende”)
Kinderen van groep 5 en 6 vertrekken ( uiterlijk !!!) 13.00 uur en kinderen groep 7 /
8 hebben eerst nog een half uur les. De Gebo kijkt of ze met een grote bus kunnen
komen en dan vertrekken we allemaal om 13.00 uur. Dit wordt aan de kinderen
meegedeeld. Zij gaan dan ook met de Gebo bus naar de ijsbaan. Nu schat ik in op
basis van voorgaande jaren dat er veel ouders komen kijken. Van harte welkom,
want het is er gezellig !!!! , en dat er dan veel kinderen zijn die na drie uur nog willen
blijven. Vriendelijk verzoek vooraf aan de leerkrachten door te geven wie wil blijven
en geen vervoer nodig heeft. Aanwezige ouders willen vaak ook nog wel kinderen
meenemen. Er vertrekt om kwart voor drie één bus weer richting school. We
rekenen op een fijne schaatsmiddag. Voor “koek en zoopie”wordt gezorgd. Ouders die
meekomen, kunnen bij de kassa aangeven dat ze bij de school horen.
N.O.T.
De Nationale Onderwijs Tentoonstelling wordt om de twee jaar gehouden in de
jaarbeurs in Utecht. Daar gaan we met een heleboel teamleden vrijdagmiddag/avond
25 januari naar toe om ons te oriënteren op methodes, materialen e.d.
Kinderen van groep 5 /m 8 hebben deze middag vrij van school. Krijgen een
werktaak mee naar huis. In elk geval een opstel schrijven + nog een andere taak.
Ouders die voor hun kinderen geen oppas kunnen regelen, verzoek ik dit via de
leerkracht even te melden, dan zorgen wij voor opvang. ( òf bij Allio kinderopvang, òf
als het er veel zijn: meester Wobbes die niet meegaat naar Utrecht, omdat hij al vaker
naar beurzen gaat.)
Project
Dit jaar hebben wij geen projectweek, omdat we in de periode tussen herfst en kerst
heel veel activiteiten gehad hebben en we een periode van rust en regelmaat
nastreven om het gewone werk goed tot zijn recht te laten komen. Bovendien hebben
we die rust hard nodig voor de Cito toesten, die deze periode afgenomen worden.
Daarom kunnen we wel meer aandacht besteden aan de Nationale voorleesdagen.
We hebben op 12 februari wel een inlooavond, waar ouders en kinderen samen naar
het “gewone”werk kunnen kijken.

Nationale voorleesdagen
23 januari t/m 2 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Deze dagen
hebben als doel het voorlezen voor kinderen te stimuleren. Voorlezen aan kinderen is
belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel
plezier.
Om deze dagen op school niet ongemerkt voorbij te laten gaan mogen de kinderen
een week lang kiezen naar welk verhaal/boek ze willen luisteren. Alle juffen en
meesters hebben een boek uitgekozen en zullen daar uit voorlezen. De kinderen
kunnen dan dagelijks tijdens het horizontaal lezen steeds een ander verhaal horen. Op
deze manier komen ze met verschillende boeken in aanraking.
Het gaat om woensdag 23 januari t/m dinsdag 29 januari. Tijdens deze dagen is er
geen duo-lezen. De ouders, die hierbij helpen zijn dan vrij.
Tekening
Elianne van Boven uit groep 8 heeft een prachtig kalenderblad mogen vullen op de
landelijke kalender van het CDA. Wij zijn benaderd door Europarlementariër Esther de
Lange van het CDA of wij als enige school in Drenthe mee wilden doen. Alle kinderen
uit groep 8 hebben mooie tekeningen gemaakt en hieruit is de tekening van Elianne
gekozen. Elianne gefeliciteerd.

Nieuwe leerlingen
In groep 1 zijn de afgelopen weken weer nieuwe kinderen ingestroomd. We heten Bas
Bruinenberg en Jayden Boere van harte welkom bij ons op school.
Afscheid juf Nijhoff
Wat gaat de tijd toch snel. Zo begin je in september en voor je het weet is het kerst
en moet je afscheid nemen van je groep. Ik heb een leuke en leerzame tijd gehad in
groep 5. Ik heb nieuwe dingen uitgeprobeerd met de groep, waaronder het maken
van een stamboom door middel van een interview. Wat een leuke resultaten zijn er
binnengekomen! Ook heb ik veel plezier beleefd met Sinterklaas vieren en de
voorbereidingen van Kerst. De tijd is voorbij gevlogen. Iedereen bedankt voor alles!
Juf Nijhoff
Afscheid Christiaan Sportel
Christiaan heeft de afgelopen periode zijn zogenaamde Minor stage
“passend”onderwijs in groep 6 ingevuld op donderdag en vrijdag. Dat heeft hij tot zijn
eigen en onze grote tevredenheid afgesloten en daarvoor zeggen wij hem hartelijk
dank.
Met ingang van deze week zal wegens vertrek van Christiaan, Rianne Bosscha op de
vrijdagen groep 6 onder haar hoede nemen.
Vakantielezen
Wij missen nog steeds enkele boeken. Ouders en kinderen van de groepen 4 en 5
willen jullie nog een keer thuis zoeken naar de volgende boeken:

+ uit de serie mini informatie zoals hierboven, het boek met de titel; WEGEN

Nieuwsbrief
Heeft u vragen, opmerkingen of een nieuwsbrief niet ontvangen wilt u dit dan
doorgeven aan secretariaat@wegwijzeralteveer.com

DATABANK
woensdag 30 januari
donderdag 4 februari
maandag 11 februari
dinsdag 12 februari
woensdag 13 februari
ma 18 febr t/m vr 22 febr

tienminutengesprekken gr 1-2
kijkavond vo Hoogeveen
kijkavond vo Hoogeveen
inloopavond
nascholingsdag zorg:kinderen vrij!
voorjaarsvakantie

Deze data staan ook op de website; u vindt ze in de agenda en in de jaarplanning.
Daarbij geldt dat bij veranderingen de jaarplanning soms wat achterloopt; ga bij
twijfel uit van de agenda.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 3
Inmiddels zijn we alweer een dikke week aan de gang in groep 3. We schieten flink op
met lezen. Inmiddels werken we al in kern 6. Je merkt dat de kinderen nu steeds
meer boekjes uit zichzelf gaan lezen. Met rekenen doen we nu ook echte sommetjes,
best lastig!
Elke donderdag middag kijken we samen met groep 4 naar huisje
boompje beestje. Huisje boompje beestje heeft ook een erg leuke
website waar voor de kinderen veel te doen en te lezen is. Ze vragen
ook regelmatig, “ hoe heet die site ook alweer?’’ Dus bij deze.
www.hbbclub.nl
GROEP 7

Op 7 januari hebben we op een
gezellige manier het nieuwe jaar
ingeluid. Met echte ‘Jip en Janneke
bubbels’ hebben we getoost op 2013!
Alle
kinderen
hebben
goede
voornemens op papier gezet en deze
posters hangen prachtig in de klas.
We hopen dat we al onze goede
voornemens in 2013 waar mogen
maken.

GROEP 8
Het nieuwe jaar is begonnen. Het laatste half jaartje op de basisschool. Afgelopen
week hebben de kinderen een brief meegekregen waarin het een en ander wordt
uitgelegd over de naderende keuze met betrekking tot het voortgezet onderwijs. De
komende weken staan voor een groot deel in het teken van CITO toetsen. Naast de
eindtoets staan ook de reguliere toetsen voor groep 8 nog op het programma.
Daarnaast zijn we natuurlijk ook nog druk met heel veel andere dingen. Zo oefenen
we met de spellingspieker, een splinternieuw net aangeschaft hulpmiddel, op
werkwoordspelling en zijn de presentaties voor geschiedenis bijna klaar. In groepjes
hebben we de afgelopen weken hard gewerkt aan het thema Tweede Wereldoorlog.
Gezien het enthousiasme en de prachtige dingen die ik al heb gezien verwacht ik veel
van de presentaties en de muurkranten.
Binnenkort is het de week van het voorlezen. U leest hier meer over elders in deze
nieuwsbrief. We willen als leerkrachten deze week extra aandacht besteden aan het
(voor)lezen. In onze groep hebben we allemaal op mogen schrijven welke boeken we
het liefste lezen. Onze leesrots in de branding Beanca van Boven gaat nu speciaal op
zoek naar boeken voor de kinderen. Super toch!!
Denkt u nog even aan het invullen en inleveren van de antwoordstrook welke bij de
brief voor het voortgezet onderwijs zat?? Voor alle volledigheid melden we nogmaals
dat de juiste datum voor het avondgesprek maandag 4 februari is.
Met groet,
juf De Groot en meester Fernhout
PlUSGROEP

ICT plusgroep lessen
Mediawijsheid was de afgelopen jaren een containerbegrip voor alles wat te maken
had met ‘oude en nieuwe’ media, ict en hoe je hiermee moest werken. Mediawijsheid
is het geheel van kennis en vaardigheden om kritisch en bewust om te gaan met
media-ontwikkelingen in de maatschappij. Mediawijzer.net formuleerde 4
competenties waardoor je samen met je leerlingen mediawijs kunt worden:
mediagebruik, -begrip, -communicatie en -strategie.
Deze periode hebben wij enkele onderdelen vanuit deze competenties kunnen
belichten. Wij hebben eerst aandacht besteed aan de media die wij op dit moment
gebruiken. Als communicatiemiddel gebruiken wij Gmail. Al snel bleek dat het wel
gebruikt werd,maar dat veel handige en efficiënte mogelijkheden nog niet aan stonden
en gebruikt werden. Een voorbeeld is het aanbrengen van een sortering in de mail
zoals belangrijk, ongelezen, met ster enz. Het goed instellen en functioneel gebruik
van de chat functie is ook aan de orde geweest. De functie om documenten en
presentaties te maken wordt door de leerlingen het meest gebruikt.

Wat vooral opvalt is dat de leerlingen de basale functies redelijk beheersen, maar dat
zij op het gebied van vorm, lay-out, en inhoud nog veel moeten leren. In het
mediagebruik is er gevraagd aan de leerlingen om van iedere week een verslagje te
maken. Het document moest voldoen aan enkele criteria. Een titelblad,
inhoudsopgave,hoofdstukkoppen en hoofdstukken met een korte inhoud. Het geheel
moest wel digitaal en eventueel publicatieproof zijn. In de vervolglessen in januari zal
vooral het uiterlijk en de inhoud veel aandacht krijgen.
Het gezamenlijk eindproduct is een plusgroep website geworden. We hebben samen
nagedacht over de vormgeving en over de inhoud. Door samen te denken over de
inhoud ontstaat er meer begrip en besef over de te publiceren stukken voor het
internet. Een eenvoudig voorbeeld is het kennismakingsgedeelte met de
plusleerlingen. Wij hebben bewust bepaalde informatie, zoals achternaam of andere
hele persoonlijke zaken, weggelaten. Ook hebben we een keus moeten maken uit
verschillende groepsfoto's. De vraag was vooral welke is het meest representatief en
geschikt om op de site te plaatsen.
Al met al is de website gelukt en is er nu een plek waar de leerkrachten en leerlingen
van de plusgroep kunnen publiceren. Er is een nieuwsrubriek met afwisselend nieuws
en de vakgebieden hebben een vaste plek gekregen waar zij kort kunnen uitleggen
wat hun inhoud is. Wanneer de website publicatieproof is, zal op deze op de hoofdsite
verschijnen onder het kopje groepen. Het was een korte maar zeer effeciënte periode
om de 4 competenties van mediawijsheid onder de aandacht te brengen.
Veel mediawijsheid toegewenst,
Meester Wobbes

