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KIND OP MAANDAG
De eerste drie weken van het schooljaar lezen we verhalen van en over Jezus. Hij brengt
God dichtbij, hij laat zien hoe God voor mensen zorgt. Dat komt ook terug in het verhaal
van Exodus, over de Israëlieten die bevrijd worden uit de slavernij van Egypte. God ziet
hun ellende en begint met hen een nieuwe toekomst.
Week 36: 1 t/m 7 september 2014
De zaaier, Lucas 8:4-15
De storm op het meer, Lucas 8:22-25
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56
Week 37: 8 t/m 14 september 2014
Genoeg voor vijfduizend, Lucas 9:10-17
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42
Week 38: 15 t/m 21 september 2014
Het feest waar niemand wilde komen, Lucas 14:15-24
De verloren zoon, Lucas 15:11-32
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-31
Week 39: 22 t/m 28 september 2014
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10
Mozes gaat weg, Exodus 2:11-15
Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-12
DATABANK
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.
Woensdag 3 september
Studiedag Kinderen vrij
Schoonmaakavond groep 1,2 en 3 19.00 uur
Dinsdag 16 september
Dinsdag 23 september
Woensdag 24 september
Woensdag 1 oktober

Informatieavond 19.00 uur groep 5 t/m 8
20.00 uur groep 1 t/m 4
Gastles brandveiligheid gr 2/3 en gr 8
Start kinderpostzegels
Start Kinderboekenweek

Ma 13 t/m vr 17 oktober

Herfstvakantie

ALGEMEEN
SCHOOLNIEUWS
Een nieuw schooljaar!
Wij zijn weer begonnen! Na zes heerlijke weken is het ook weer heerlijk om naar school te
kunnen gaan. Elkaar weer ontmoeten, nieuwe dingen leren en plezier hebben met elkaar.
In gedachten de oorlogssituaties in verschillende delen van de wereld, de ramp met het
vliegtuig, mogen wij blij zijn dat ieder na de vakantie weer aanwezig was. Manon van de
Wal was de laatste week voor de vakantie afwezig i.v.m. ernstige ziekte en overlijden van
haar vader. Een onwezenlijke manier om het schooljaar af te sluiten. Na een periode van
rust hopen we allemaal een nieuwe start maken met nieuwe uitdagingen. Het aantal
leerlingen is weer gedaald en wij zitten bij aanvang schooljaar op 124 kinderen. Ook dat
merk je in school. Zowel qua organisatie als drukte. Wij hebben er zin in, en merken dat
ook aan de kinderen.
Schoolregels
Het komt nog al eens voor, dat met name ouders van jongste kleuters allerlei afspraken,
die al jaren bekend zijn, niet duidelijk zijn. Daarom op verzoek van het bestuur een
overzicht van de afspraken als bijlage. Op de website zijn zowel de schoolgids als de
jaarplanning geplaatst.
Informatieavond
Deze informatieavond is een week verschoven naar dinsdag 16 september. Om ouders met
meerdere kinderen de gelegenheid te geven meer klassen te bezoeken, hebben we de
volgende verdeling gemaakt: groep 5 t/m 8 van 19:00 tot 20:00 uur, met na afloop een
kopje koffie.
Voor de ouders van leerlingen van groep 1 t/m 4 wordt de informatie gegeven van 20:00
tot ongeveer 21:00 uur en is er koffie vooraf. We zoeken nog naar mogelijkheden om
ouders met meerdere kinderen op school tegemoet te komen. Als het nog verandert, hoort
u dat op korte termijn. Soms is wenselijkheid van enkele ouders t.o.v. afwegen andere
belangen lastig.
In alle groepen zal verteld worden over het werk in de klas, wat uw kind zoal doet
dagelijks op school. Deze avond is alleen voor ouders. De getoonde powerpoints worden op
de groepswebsite geplaatst worden, zodat ieder de informatie nog eens na kan lezen.
In groep 8 gaat het over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Wim Kamphuis is graag bereid algemene vragen te beantwoorden en is in zijn kantoor te
vinden. Los van die informatieavond, is hij als directeur graag bereid om zaken te
verduidelijken, oplossingen te zoeken voor problemen. U kunt gewoon binnenlopen en als
een gesprek op dat moment niet mogelijk is, kan ter plekke een afspraak worden gemaakt.
Wij hopen dat u allemaal komt.
Zending
Elk jaar sparen we voor een goed doel. Wat er precies mogelijk is, moet nog nader
overlegd worden, maar de bedoeling is dat we deze cursus sparen voor hulp aan Malawi,
om hulpacties van dorpelingen te ondersteunen.

Het zou mooi zijn als uw kind op maandagmorgen een kleinigheid meeneemt om te leren
wat weg te geven. Als u muntjes van de kerk heeft: deze kunnen hiervoor ook gebruikt
worden. Vele kleintjes maken één groot bedrag. Mogen wij op u rekenen ?
Schoonmaakavond groep 1,2 en 3
De kasten en materialen in groep 1, 2 en 3 zijn stofgevoelig. Om alles goed schoon te
houden is er jaarlijks een schoonmaakavond, waarvoor we de hulp van ouders inroepen.
Dit jaar is dat op woensdagavond 3 september vanaf 19:00 uur in groep 1, 2 en 3. Om op
3 september iets eerder klaar te kunnen zijn, wordt een deel van het speelgoed al eerder
meegegeven. Groep 3 vrijdagmorgen 12.00 uur en groep 2 maandagmiddag 15.00 uur.
Wilt u uw kind deze dagen uit de klas ophalen, zodat u meteen het speelgoed mee kunt
nemen? Vele handen maken licht werk; kunnen we op u rekenen?
Graag zelf een emmer en doeken meenemen.
Luizen
Het luizenteam stond vorige week maandagmorgen direct paraat op zoek naar kleine
friemelbeestjes. Alle kinderen zijn gecontroleerd en er werden een paar luizen
aangetroffen, maar die worden ras verwijderd. Luizenpluizers bedankt, maar ook de ouders
die soms letterlijk veel uit de kast moeten halen om het probleem te verhelpen.
Verjaardagstafel
Ook dit schooljaar gaan we de verjaardagen van de kinderen weer vieren aan de
verjaardagstafel in het nest. Kinderen die jarig zijn mogen in de kleine pauze samen met
twee klasgenoten plaatsnemen achter de ‘viertafel’. Daar worden zij gefeliciteerd door de
leerkrachten. Gezonde traktaties hebben onze voorkeur. Fijne verjaardag!
Fruit/boterhammen eten in de ochtendpauze
Kleuters en kinderen uit groep 3 eten vóór of soms na de pauze. Kinderen die erg
langzaam eten zullen soms in de pauze wat langer binnen blijven, omdat fruit-eten van de
onderwijsinspectie niet als onderwijs activiteit gezien wordt en eigenlijk niet onder lestijd
mag. Daarvoor is de pauze bedoeld.
Kinderen uit groep 4 beginnen om 10 over 10 met fruit eten en voor sommigen zal dan een
deel van de pauze daarmee gemoeid zijn. Andere klassen: in de pauze en daar waar het
uitkomt om een stukje journaal te bekijken, wat als lestijd kan worden aangemerkt, zullen
we dit op die manier ondervangen.
Sluitend is het nooit te krijgen. Met name “dromerige” kinderen, zullen soms meer
pauzetijd nodig hebben voor het opeten van hun fruit of koek. Deze kinderen hebben de
onderwijstijd hard nodig en het zal ook voor leerkrachten schipperen blijven, hoe daar mee
om te gaan. Verzoek om met name bij jonge kinderen, fruit in stukjes mee te geven en het
trommeltje niet te vol te doen…. Gelukkig zien we steeds meer ouders, die hun kinderen
niet naast fruit ook nog koekjes, verpakte worstjes en aanverwante zaken meegeven.
Een gewone boterham is ook niks mee!
Scala
Met scala hebben wij overlegd, dat elke groep in de loop van het cursusjaar 4 keer een les
beeldende vorming krijgt van een docent. Ook het team krijgt daarin nascholing.

TSO
Wij zijn weer begonnen met het nieuwe TSO schooljaar.
De kaarten kosten € 10,= per stuk en 2 voor € 18,= per kind. Vaste regel bij de TSO is dat
er geen snoep wordt meegenomen in de trommel, wel iets hartigs. Daarentegen wordt er
af en toe getrakteerd door de TSO.
Wij gaan er vanuit dat broodtrommeltjes leeg worden gemaakt door de kinderen (inclusief
korstjes) Zijn er bijzonderheden dan horen wij dit graag.
Als de kinderen niet komen/of extra komen op de broodschool, dan stellen we het
zeer op prijs wanneer dit wordt gemaild naar de TSO, zodat wij op de hoogte zijn
waar de kinderen zijn.
Eventuele wijzigingen kunnen worden doorgegeven naar het volgende mailadres:
tso@dewegwijzeralteveer.com
Het is tussen de middag niet toegestaan dat de kinderen van het schoolplein gaan. Tijdens
de middagpauze houden wij als TSO leidsters pleinwacht. Ook doen wij spelletjes met de
kinderen. Dit is alleen maar voor de kinderen die overblijven. Met name het spelen met
materialen is niet bedoeld voor andere kinderen. Daardoor mogen andere kinderen niet
vóór 12.45 uur op het schoolplein komen.
Bij regenachtig weer mogen de TSO kinderen binnen blijven. Dit geldt niet voor de
overige kinderen. Zij worden geacht om bij regen niet vóór 12:50 op school te komen.
We hopen dat we er weer een fijn broodschooljaar van gaan maken.
Met vriendelijke groeten TSO,
Beanca van Boven, Thera Zantingh, Marisca Vogelzangen Gea Zantingh
Nieuwe lln groep 1
We mogen de volgende kinderen verwelkomen in groep 1: Jolien Hulst, Feline Zomer, Myla
Spoelder en Arnoud Bonnen. Een fijne tijd toegewenst op “De Wegwijzer”.

ANDER NIEUWS
Activiteitenkalender De Wolden
In de bijlage vindt u de digitale versie van de nieuwe
Activiteitenkalender van de Bredeschool De Wolden. In de
activiteitenkalender staan activiteiten voor de periode van 20
augustus t/m 5 oktober 2014 die aangeboden worden voor kinderen
in de basisschoolleeftijd.
Scala
Het aanbod van Scala is groot, veelzijdig en breed en biedt aan kinderen,
jongeren en volwassenen de mogelijkheid om hun passie te ontdekken.
Op www.ontdekscala.nl staan de cursussen voor 2014-2015.
(zie o.a bijgevoegde flyer)

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP ½
We zijn dit nieuwe schooljaar van start gegaan met 25 kleuters; waarvan 13 oudste en 12
jongste kleuters.
We werken over het thema :”thuis”. Een mooi thema om een nieuw schooljaar mee te
beginnen: ook voor kleuters die voor het eerst op school komen. De kinderen zijn net een
langere tijd thuis geweest en moeten nu weer wennen aan de dagelijkse gang van zaken
op school. We vergelijken de gang van zaken op school met die van thuis. Met wie wonen
en spelen de kinderen thuis en wie komen ze op school tegen? Welke spullen hebben ze
thuis en wat is er allemaal op school? Wat doen ze thuis wel en op school niet, en
andersom?
We hebben de letter “i” geleerd en het cijfer 4 staat centraal op de cijfertafel.
We zijn druk bezig om verschillende werkjes te maken over het thema thuis.
Donderdag willen we weer gaan starten boekenpret.
GROEP 3
Groep 3 is inmiddels al druk aan de slag. Tijdens de
leeslessen hebben we de structureerwoorden ik, maan,
roos en vis geleerd. Ook leren we tegelijkertijd hoe we
de letters netjes moeten schrijven. Kortom we hebben
het druk!
Tijdens de rekenlessen oefenen we met tellen en het
maken van groepjes maar ook bijvoorbeeld het aflezen
van een dobbelsteen.
Maar als je de kinderen vraagt wat was nu het leukste
van de afgelopen week? Dan is het antwoord toch de
gymles, met een grote bus naar de sporthal en dan
lekker bewegen. Het voelt gewoon als een schoolreisje.

GROEP 5/6
Wat goed om alle stralende en gemotiveerde gezichten weer te zien. Na het vertellen van
de vakantie en andere verhalen zijn wij meteen de reken, taal en spellingsboeken
ingedoken. Dit was helemaal niet erg met een nieuwe methode voor taal en spelling. Wij
hebben ook een start gemaakt met TopOndernemers. Het thema voor de aankomende
periode zal zijn: ‘ik, jij, wij’. Om dit thema betekenisvoller te maken, mogen de kinderen
allemaal een foto in een lijstje meenemen. Doordat groep 6 al een jaar TopOndernemers
heeft gehad, kunnen ze groep 5 op weg helpen tijdens dit thema. Dit is wel erg fijn!

GROEP 7
Wat fijn dat we maandagmorgen allemaal vrolijke, enthousiaste en uitgeruste kinderen
mochten verwelkomen in groep 7! Een goed begin van het nieuwe schooljaar.
Wat is deze eerste week voorbij gevlogen. Het was best wel even wennen na zo’n heerlijke
vakantie, maar wat is er alweer hard gewerkt. Leren stond deze week vooral in het teken
van herhalen. Hoe zat het bijvoorbeeld ook alweer met de breuken en hoe moet je de
sommen ook alweer opschrijven? Al dit soort zaken hebben we afgelopen week even weer
opgefrist , zodat we weer goed aan de slag kunnen.
Met elkaar willen we er een gezellig en leerzaam jaar van maken!

Heeft u vragen, opmerkingen, wijzigingen adres, een nieuwsbrief niet ontvangen of het niet
werken van de code van het ouderportaal 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.
Deze nieuwsbrief wordt op de website gezet. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie (van
een deel van de inhoud) wilt u dan contact opnemen met
secretariaat@wegwijzeralteveer.com
Volgende Nieuwsbrief komt woensdag 24 september 2014

