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Nieuwsbrief 10, cursus 2012/ 2013

KIND OP MAANDAG
Week 5: 28 januari t/m 3 februari
lied: ps 199
Als u het zegt...
Lucas 5:1-26
Simon heeft de hele nacht gevist, maar niets 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.
Week 6: 4 t/m 10 februari
lied: 169
Goeie dag!
Lucas 6:1-16
De sabbat is een dag voor God. Maar wat betekent dat precies? Mag je op
sabbat iemand helpen om beter te worden?

Week 7: 11 t/m 17 februari
Warmhartig
lied: 366
Lucas 6:36-42 en 7:1-10
Jezus roept mensen op om niet altijd kritisch op elkaar te zijn. Je kunt
beter geduld met elkaar hebben, anders lijk je net op een man met
een balk in zijn oog die bij een ander een splinter aanwijst.
De zoon van een hoofdman wordt genezen als Jezus in de buurt komt.
Op weg naar Pasen ontmoet Jezus verschillende mensen. Hij neemt hen mee, op
de weg die God wijst. Dat verandert hun leven. God maakt een nieuw begin:
tranen veranderen in een lach, pijn maakt plaats voor geluk.
Week 9: 25 februari t/m 3 maart
lied: 284
Ik zie tranen
Lucas 7:11-17, 36-50 en 8:4-15
In Naïn is een jongen gestorven. Jezus haalt hem terug in het leven.
En een vrouw die verdrietig aan zijn voeten valt, wordt door hem niet
weggestuurd. Jezus ziet het verdriet en brengt verandering.
ALGEMEEN
Yhoran Sportel.
De keuze om naar huis te mogen en behandeling te stoppen bleek uiteindelijk niet eens
meer een keuzemoment te zijn: Artsen gaven aan dat verder behandelen grote risico's
met zich mee zouden brengen en dat verdere behandeling niet meer kon. Yhoran heeft
vorige week nog zijn verjaardagsfeestje kunnen vieren doordat de hele klas met de
gymbus een uurtje bij hem op bezoek is geweest.

Geweldig dapper ook van Yhoran en zijn ouders om dat aan te kunnen. Kinderen uit
zijn klas hebben op die manier afscheid kunnen nemen.
De dagen worden zwaarder... Wie dit niet zelf heeft meegemaakt, kan zich niet
voorstellen hoe verschrikkelijk moeilijk deze periode is.
In de gezangen 391 en 392 uit het liedboek verwoordt de dichter dat de maan zich
soms maar half vertoont, maar er toch helemaal is. Zo zien wij mensen ook maar een
klein deel van de werkelijkheid en stapelen de "waarom vragen".
"Kil wordt de avondwind".
"Blijf mij nabij, nu het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers Heer ontvallen mij, der hulpelozen hulp, wees mij nabij."
Inloopavond
Op 12 februari hebben wij een inloopavond, waar ouders en kinderen samen naar het
“gewone”werk kunnen kijken.
Ouderportaal
We zijn op dit moment druk aan het toetsen. Het ouderportaal is nu niet zichtbaar voor
de ouders. Vanaf 1 maart kunt u de uitslagen van de CITO toetsen van uw kinderen
bekijken. Het digitale rapport is vanaf 18 maart voor ouders in te zien. De bespreking
van de toetsen en rapport staat gepland voor woensdag 20 maart 2013.
Nieuwsbrief
Heeft u vragen, opmerkingen of een nieuwsbrief niet ontvangen wilt u dit dan
doorgeven aan secretariaat@wegwijzeralteveer.com
Bezoek ook eens onze schoolsite www.wegwijzeralteveer.nl
Hier zetten wij ook onze foto’s op, nu kunt u daar onze schaatsfoto’s vinden.
DATABANK
donderdag 4 februari
donderdag 7 februari
maandag 11 februari
dinsdag 12 februari
woensdag 13 februari
ma 18 febr t/m vr 22 febr
dinsdag 19 maart
woensdag 20 maart
donderdag 28 maart
vrij 29 maart t/m ma 1 april

kijkavond vo Hoogeveen
8.30–12.30 spreekuur jeugdarts
kijkavond vo Hoogeveen
inloopavond
nascholingsdag zorg:kinderen vrij!
voorjaarsvakantie
rapport mee
tienminutengesprekken gr 3-8
paasviering
paasvakantie

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 4
Corné laat vol trots horen hoe hij al kan spelen op zijn gitaar. En vrijdagmorgen hebben
wij extra mogen zingen.

GROEP 8
Volgende week staat in het teken van de eindcito. We beginnen op dinsdag 5 februari
en zijn klaar op donderdag 7 februari. In het pakketje, dat u heeft gekregen, heeft u
alles over de toetsen kunnen lezen. We hopen op goede resultaten. De afgelopen
weken hebben we hier al heel hard ons best voor gedaan door samen nog eens extra te
oefenen met taal, spelling en rekenen. En nu??? Nu is het gewoon goed je best doen en
rustig blijven. Blijf in het gewone dagelijkse ritme en zorg ervoor dat de kinderen
genoeg rust krijgen. De eindcito is en blijft natuurlijk een momentopname en is wat dat
betreft dan ook niet alles beslissend. Maar spannend blijft het wel natuurlijk.
Volgende week is in ieder geval een drukke week. Maandag, woensdag en donderdag
zijn er de oudergesprekken. Donderdag 7 februari is de eerste kijkavond. Maandag 11
februari is er nog een tweede mogelijkheid om scholen te bezoeken. Een advies is om
vooraf goed te bepalen waar nu naar toe wilt, om uw tijd op die manier zo goed
mogelijk te besteden. Ervaring leert dat deze avonden voorbij vliegen qua tijd.
Dinsdag 12 februari is er een inloopavond. Niet naar aanleiding van een project, maar
om gewoon even binnen te lopen en een kijkje te nemen in de groepen en het werk
van de kinderen nog eens te bekijken. Wij hopen u dan iets te kunnen laten zien van
onze “mindmap kunsten”. Afgelopen weken hebben we daar als team een cursus over
gehad. Een leervorm welke bij kinderen enorm goed schijnt te werken in de praktijk.
Dat willen we dus in de groep ook gaan bekijken. We hopen op mooie resultaten die u
dan ook kunt bewonderen. We komen elkaar vast tegen de komende weken.
Met groet,
Juf De Groot en meester Fernhout

PLUSGROEP
Met de plusgroep hebben we een begin gemaakt met het onderdeel taal speciaal. Wat
is er dan zo speciaal aan deze taal? Speciaal is dat we de theorie van meester Wobbes
nu door middel van taal in de praktijk gaan brengen. In de afgelopen periode hebben
de kinderen geleerd over de opbouw van hun eigen nieuwssite. In deze nieuwe periode
gaan wij deze site vullen met allerlei informatie. De talige kant van het verhaal dus. De
bedoeling is dat de kinderen de site gaan vullen met allerlei nieuws en zelf gekozen
onderwerpen en rubrieken. We doen dit aan de hand van een aantal door ons samen
opgestelde afspraken. In de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van onze
werkzaamheden. Ook hoort u binnenkort van ons wanneer de site zichtbaar is voor
iedereen.

