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Nieuwsbrief 8, cursus 2014/ 2015

KIND OP MAANDAG
Voor Pasen hoorden we verhalen over mensen die bij Jezus in de buurt waren. Tussen Pasen en Pinksteren gaan die
verhalen verder. We lezen over de Emmaüsgangers, die na Pasen ontdekken dat Jezus nog steeds bij hen is.
Week 14: 30 maart t/m 3 april Ik houd van jou
Maria volgt Jezus, Lucas 8:1-3
De kruisiging, Johannes 19:16-25
De opstanding, Johannes 20:1-18

NLB 592: Stil ligt nu de tuin ...

Week 15: 6 t/m 12 april 2015 Herkennen
Op weg naar huis, Lucas 24:13-27
Blijf bij ons, Lucas 24:28-35

NLB 646: De Heer is onze reisgenoot..

Week 16: 13 t/m 19 april 2015 Zag je het nou?
NLB 644: Terwijl wij Hem bewenen ...
Jezus verschijnt aan de leerlingen, Johannes 20:19-24
Thomas ziet Jezus, Johannes 20:25-29
Bij het meer van Tiberias, Johannes 21:1-14
Week 17: 20 t/m 26 april 2015
Een ander mens NLB 189: Daar gaat Saulus .
De bekering van Saulus, Handelingen 9:1-19
Paulus geneest een man die niet kan lopen, Handelingen 14:8-18
Paulus in Rome, Handelingen 28:16-31
Week 18: 27 april t/m 3 mei 2015 Alles is anders NLB 750: Jeruzalem, jij stad door God.
De verschijning op Patmos, Openbaring 1:9-20
De schare die niemand tellen kan, Openbaring 7:9-17
Het nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21:1-22:5

DATABANK
Deze data staan ook op de website.
vrijdag 27 maart
donderdag 2 april
vrij 2 t/m ma 6 april
dinsdag 31 maart t/m 8 april
ma 13 april
di 14 april
do 16 april
do 16 april
di 21 t/m do 23 april
vr 24 april
ma 27 april

Zwerfvuilactie groep 8 13.00 uur
Paasviering met maaltijd
Kinderen vrij om 13.30 uur
Goede vrijdag en Pasen
Kledingactie St. Humantex
Kinderen vrij om 12.00 uur
Praktijk examen verkeer
Schriftelijk verkeersexamen
Schrijver op bezoek groep 5/6
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Kinderen vrij (wel voetbaltoernooi)

ALGEMEEN

SCHOOLNIEUWS
Vragenlijst ouders
In het kader van kwaliteitszorg hebben wij onlangs inlogcodes uitgedeeld om online een
vragenlijst over onze school in te vullen. Het is fijn als u deze wilt invullen. Dit kan nog tot en
met 31 maart.
Benoeming nieuwe juf in groep 7.
Na de voorjaarsvakantie is Gea Vreeling uit Hollandscheveld begonnen als leerkracht van
groep 7 op de vrijdagochtenden. ( vacature i.v.m. vertrek Elma de Groot ) We wensen haar
een goede tijd toe hier op school en als alles volgens planning verloopt zal Gea vanaf de
meivakantie tot zomervakantie ook het zwangerschapsverlof van Rianne Bosscha in groep 4
opvullen.
Splitsing kleutergroep
In maart en april stroomt de kleuterklas vol met 4 jarigen. Daar zijn we blij mee !!! Afspraak
is om de kleutergroepen gedeeltelijk te splitsen wanneer de aantallen boven de dertig komen.
Na Pasen, m.i.v. dinsdag 7 april , wordt tot de zomervakantie op dinsdagmorgen en
woensdagmorgen extra hulp ingezet in de persoon van een ervaren kleuterleerkracht: Willy
Klunder. Zij zal op de aangegeven morgens van 9.00 u - 11.30 u. de jongste kleuters
begeleiden. Als u uw kind komt brengen en ophalen, lijkt het alsof ze de hele dag in de grote
groep les krijgen, maar dat is dus zeker niet het geval. Op maandagochtend krijgen de
oudste kleuters apart muziek en op donderdagmorgen de jongste. Verder zal op
donderdagmorgen Jeanet Jonkman ondersteuning bieden, waardoor de kleutergroepen, zoals
toegezegd op meerdere momenten in de week gescheiden les krijgen.
Bibliotheek op school (B.O.S)
Donderdag 19 maart heeft Wim namens school een overeenkomst met de bibliotheek
getekend. Ook scholen van de VPOZOD doen mee. Er wordt een beperkte jeugdbibliotheek
permanent in school gevestigd.
We richten daarvoor het lokaal achter de schuifdeuren in. Hoe het precies met het uitlenen
gaat worden, moet nog nader ingevuld worden. Zeker is dat het uitlenen van boeken via de
bestelbieb - een zeer succesvol gebeuren- wel door blijft gaan.
Beanca van Boven is als vrijwilligster van de bestelbieb nauw betrokken bij het overleg hoe
één en ander gaat werken..
We verwachten dat het B.O.S. project bijdraagt aan meer leesplezier en dat er daardoor meer
gelezen gaat worden. We merken nu al dat in de kwartiertjes stillezen op school de kinderen
’in een boek kruipen’ en het plezier van lezen ervaren.
Paasmaaltijd
Donderdag 2 april hebben wij onze paasmaaltijd op school. De kinderen zijn vrij om 13.30
uur. Brood, drinken, bord en bestek krijgen de kinderen van de ouderraad.
Studiemiddag 13 april.
Passend bij het P.B.S. project, positieve benadering en gedragsbeïnvloeding , maakten wij
gebruik van een computerprogramma “Bergop” om de sociale competenties van leerlingen in
beeld te krijgen. Hoewel de inspectie vorig jaar vond dat bij ons die sociale veiligheid prima
voor elkaar was, kregen we daar geen punten voor omdat dat instrument niet voldoende

( cotan) gecertificeerd was en daarom niet geldig.
We zijn daarom op zoek gegaan naar een ander programma en willen vóórdat de inspectie
weer langs komt zorgen dat de sociale kaart van alle kinderen via een wèl gecertificeerd
programma in beeld is gebracht. Dat nieuwe programma heet “Zien” en doet eigenlijk
hetzelfde als het oude. We mogen dat nieuwe programma alleen maar gebruiken als het hele
team daar een studiebijeenkomst voor heeft gevolgd. Daarom deze maandag 13 april als
extra ingelaste studiemiddag.
Koningsdag en Koningsspelen
In tegenstelling tot eerdere berichten op de jaarplanning, zijn de kinderen op koningsdag,
maandag 27 april: vrij. Nationale feestdag.
Vrijdag 24 april is een belangrijke dag voor ons: Elma de Groot trouwt met Alwin en daar mag
groep 4 ‘s middags naar toe. Diezelfde dag vieren we ook de verjaardag van koning Willem
Alexander.
We beginnen ‘s ochtends met een schoolontbijt in de klassen. Kinderen hoeven daarvoor niets
mee te nemen: wordt gesponsord door de Jumbo.
Aansluitend kinderspelen voor de onderbouw ( groep 1 t/m 4 ). De kinderen van groep 1 zijn
van harte uitgenodigd om deze dag mee te vieren. De kinderen van de onderbouw zijn om
ongeveer 11.15 uur vrij.
Kinderen uit de bovenbouw bieden hulp bij deze spelrondes. Rond 11.00 u. vertrekken de
kinderen uit groep 5 t/m 8 per bus naar natuurgebied de Falieberg in Zuidwolde, om daar
hardloop spelletjes te doen. Deze groep moet lunchpakket meenemen, wat rond “plas”
verorberd wordt.
Om 13.30 uur wordt deze groep weer terug verwacht bij school. Vorig jaar bleek het bospad
eigenlijk te smal voor zo’n grote bus. Daarom wordt de bus geparkeerd op de parkeerplaats
bij de begraafplaats. We steken vandaar af de weg over en lopen naar de Falieberg.
Toeschouwers: van harte welkom. Aansluitend vertrekt de bus met kinderen van groep 4
naar Hollandscheveld voor bijwonen trouwdienst en receptie van Elma.
Voetbal op Koningsdag
Op maandag 27 april wordt in Zuidwolde het jaarlijkse voetbaltoernooi georganiseerd.
Dit is voor onze school doen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mee, waarbij zittenblijvers in
groep 4 ook van harte uitgenodigd worden om mee te doen. Wij zoeken nog vrijwilligers om
deze groepjes te begeleiden. Dit voetbaltoernooi valt geheel buiten verantwoordelijkheid van
school.
Kinderen, die meedoen krijgen nog nadere informatie over training en vervoer.
Nieuwe leerling:
We mogen Tycho Olde welkom heten in groep 1. Tycho, een leuke tijd toegewenst op de
Wegwijzer.
Luizen
Alle kinderen zijn maandag 16 maart opnieuw gecontroleerd. We zijn luizenvrij. Met dank aan
alle ouders!
TSO
Voor contact met de TSO kunt u mailen naar tso@wegwijzeralteveer.com
Seizoenstafels
Wij zijn op zoek naar moeders, die willen helpen met de seizoenstafels.
Er kan contact opgenomen worden met Mariët Scholing, 06 57567078

ANDER NIEUWS
Kledingactie St. Humantex
De kinderen hebben al
zakken meegekregen.
De kleding mag ook in vuilniszakken
ingeleverd worden.
Vanaf 31 maart kunnen de zakken, gesloten, rechtstreeks in de
container. De kledingactie wordt gehouden van 31-3 t/m 8-4.
Brede school activiteiten
Het Brede school team organiseert ook in april weer heel veel leuke
activiteiten.
Bouw je mee aan een wensmuur?
Dinsdag 31 maart komt er iemand van cultuur de Wolden die met ons na gaat denken en
knutselen over een betere toekomst. Je mag je wens voor de wereld op een steen tekenen,
schrijven, plakken, verven noem maar op! Op 23 april is er een presentatie in het
gemeentehuis en daar wordt een muur gebouwd van de stenen.
Dit is vanaf 15:15 op school. Je hoeft je niet op te geven, maar kunt gewoon komen.
(Voor meer activiteiten zie bijlage)
Vier scholen in De Wolden ontvangen blikvanger
O.b.s. ’t Echtenest, o.b.s. De Bosrand, c.b.s. De Wegwijzer en o.b.s De Dissel ontvangen een
blikvanger. (zie bijlage)
NIEUWS UIT DE GROEPEN

GROEP ½
We werken alweer een tijdje over dieren. We hebben zelf een dierenboekje getekend en de
dierennamen erbij geschreven of gestempeld. We hebben van blokjes papier een zebra,
zwaan, giraffe of een hond geplakt. Thuis zijn er verschillende dieren opgemeten met een
draadje, op school gingen we de dieren vergelijken op lengte. We hebben leuke dierenliedjes
geleerd.
Veel kinderen hebben verteld over hun lievelingsdier: tijger, cheetah, dolfijn, kip, koe,
ooievaar, konijn, vlinder, aap. We gaan deze week nog iets horen over de geit, het paard en
de olifant. Fijn om te zien hoe goed de kinderen hun “spreekbeurtje” voorbereiden.
Na Pasen gaan we werken over het thema “alles groeit”.
Palmpasenoptocht

Ouders, bedankt voor het versieren van de stokken. Het was een hele mooie optocht.!!

GROEP 3
Rondleiding Tamboer

tamboer.
in de tamboer was het leuk.
we hoorden dat een dief een tas had gepikt en 20 jaar op het dak heeft geleegen.
we hebben de oude zaal en de nieuwe zaal gezien.
en dat een artiest niet op kwam want hij zat nog in de masaasje stoel en in slaap viel.
en op het laatst kreegen we een loli.
dat was de rondlijding
groetjes Anouk en Mara
Voorstelling De kermis

Voorstelling “De kermis” http://youtu.be/m1w5z5-4hO8
Op de hoofdsite staan nog meer foto’s.
Knotshockey
Dinsdag 24 maart hebben wij meegedaan met het knotshockey en de beker voor fairplay
gewonnen. Super!!

GROEP 4
Spreekbeurten in groep 4
De afgelopen spreekbeurten waren zeer bijzonder. Zo is groep 4 naar de boerderij van Bart
Katerberg geweest. Bart sprak als een volleerd boer over de melkmachine en zijn koeien.
Andere boerendochters en zonen stonden soms met open mond te kijken of vertelden zelf
ook nog interessante dingen. Ook denk ik dat er meer boeren bij komen, want wat ze hebben
gezien was reuze interessant! Bedankt voor de gastvrijheid en de prachtige presentatie.
De oom van Justin kwam op school. Hij kwam niet lopend, niet op de fiets, niet met de auto,
niet met de bus… nee… hij kwam op een trike. De kinderen van groep 4 weten nu allemaal
wat een trike is en ook hoe een trike voelt! Bedankt voor deze prachtige ervaring.
Ook hebben we wel eens dieren in de klas. Zo nam Barbara een Mechelse herder mee en
Astrid een Zwitserse herder. Beide honden kunnen veel trucjes! Wat een slimme honden en
zeker ook slimme meiden, want zij hebben ons weer een heel stuk wijzer gemaakt.
De foto’s zijn te vinden op de site.

Rekenen
Deze week sluiten we blok 2 af en gaan we verder met blok 3. De kinderen krijgen in blok 3
te maken met getallen tot en met 200. Optellen en aftrekken over het eerste tiental en
optellen en aftrekken tot en met 100, wat gekoppeld wordt aan geld. Als voorbeeld: Korting.
‘Op een spijkerbroek van €90 krijg je €21 korting.’ Goedkoper en duurder. ‘Een opblaasbot
van €38 wordt €15 goedkoper/duurder.’
Ook de tafel van 6 wordt aangeboden. Dit is de laatste tafel die in groep 4 wordt aangeboden.
Zie de site voor het tafelliedje. Er zijn kinderen die de tafels 1 t/m 6 en 10 al goed kennen en
het leuk vinden om de tafels van 7, 8 en 9 te oefenen. Dit is natuurlijk altijd goed! Ook zijn er
kinderen die nog moeite hebben met de tafels van 3, 4 en 5. Dan is een extra tafel best
pittig. Aangeraden wordt om de andere tafels te blijven oefenen en telkens een klein stukje
van de tafel van 6 erbij te pakken (Splits een tafel bijvoorbeeld op in drieën, eerst
1x6=/2x6=/3x6= enz.).
Digitale tijden.
We oefenen veel met digitale tijden, toch merken we dat het nog best lastig is. Natuurlijk zijn
er thuis ook veel digitale tijden te zien, zo kunnen kinderen ook thuis oefenen! Het verschil
tussen 05.00 uur en 17.00 uur vinden we nog lastig. Zouden jullie hier thuis ook aandacht
voor willen hebben?

Verder wordt het klokkijken geoefend. De digitale en analoge tijden. Hele, halve uren en de
kwartieren komen aan bod en de kinderen gaan druk bezig met het meten van hun eigen
lichaam (lichaamslengte, lengte van een arm, been, voet…). Ze werken met meters en
centimeters.
Spelling
Deze week is het signaaldictee afgenomen. Uw zoon of dochter heeft dit mee naar huis
genomen. Op deze manier weet u wat goed gaat of juist nog lastig is. Volgende week zal het
controledictee worden afgenomen.
Daarna gaan we verder met blok 7. Op bloon.nl zullen nieuwe lijsten verschijnen. Blok 7
wordt een lastig blok, want ze krijgen te maken met regelwoorden met een open of gesloten
lettergreep (denk aan: apen en kippen). Deze regels hebben we vanaf februari extra
aangeboden, zodat ze hier al een beetje bekend mee zijn. Daarnaast komen onthoudwoorden
met de f~ en v~ aan bod, de s~ en z~ en de ou en au.

Kampioenen!
Het knotshockeytoernooi was een groot succes! De kinderen van groep 4 zijn niet alleen
tweede en derde geworden, maar ook hebben wij 6 kampioenen in onze klas!
Wiebe, Bart, Lotte van der Deen, Astrid, Aniek & Marleen, van harte gefeliciteerd! Deze
jongens en meiden mogen nog een keer laten zien wat ze kunnen in de volgende ronde!
Alvast heel veel succes!
GROEP 7
Voorleeskampioenschappen
Dominique mocht afgelopen woensdag als voorleeskampioen van De Wegwijzer onze school
vertegenwoordigen bij de voorleeskampioenschappen in de Wijk.
Petje af, want ze moest het spits afbijten tussen alle andere kampioenen uit de Wolden.
Helaas gingen we er niet met de eerste prijs vandoor, maar wat deed ze het goed. Dominique
we hebben van je voorleeskwaliteiten genoten!

Mountainbike
Nog meer kwaliteit in groep 7, zo hebben Maurice en Daniël meegedaan aan de Jo Muller
tocht. Super mannen!

Ondertussen wordt er in de klas hard gewerkt.
Met spelling hebben we het voltooid deelwoord behandeld en op het gebied van taal kwam
het meewerkend voorwerp aan bod.
De komende periode behandelen we de bijwoordelijke bepalingen met taal en met spelling
werken we aan de werkwoordspelling.
Met rekenen beginnen we volgende week aan een nieuw blok, waar we verder gaan met de
breuken en het cijferend vermenigvuldigen.
Judo/worstelkampioenschap
Wij zijn er trots op te kunnen melden dat Pascal Westerbeek uit groep 7 vrijdag 20 maart
heeft mogen deelnemen aan het kampioenschap “Dutch Open Sambo in Dalfsen. Sambo is
een Russische verdedigingssport en komt overeen met judo en worstelen. Dit
kampioenschap wordt bezocht door deelnemers uit meer dan 15 verschillende landen. als
daar dan een leerling van ons voor is geselecteerd is dat een uitzonderlijke prestatie !!!
GROEP 8
Gastles social media

De buurtwerkers Yvonne en Rob hebben ons veel geleerd over het omgaan met social media.
Wij werden op interactieve wijze betrokken bij de verschillende stellingen. Verder moesten wij
nadenken over lastige problemen die zich voor kunnen doen als je social media gebruikt. Ook
hebben we de aandacht gehad voor de vele positieve kanten van social media. Het is toch fijn
om een vriendengroep online te hebben. Mochten wij nog vragen hebben dan kunnen we
altijd contact met Yvonne en Rob opnemen via Jeugd- en Jongerenwerk van stichting Welzijn
de Wolden. Zij hebben een eigen facebook account waar enkele kinderen al een berichtje
naar toe hebben gestuurd.
Blijf uit de Dode hoek
Voor de gemeente Hoogeveen en de Wolden is veiligheid in het verkeer belangrijk, om deze
reden wordt het dode hoekproject ook in 2015 aan alle groepen acht van de basisschool
aangeboden. Deze groep gaat na de zomervakantie, veelal op de fiets, naar het voortgezet
onderwijs. Dat is een hele verandering, over het algemeen moeten er langere afstanden
afgelegd worden en komen ze andere, nieuwe en lastige verkeerssituaties tegen. Door deze
les te geven kan een leerling zien en beleven wat een vrachtwagenchauffeur ziet in de
vrachtauto. Door deze ervaring kunnen ze zich beter inleven en inspelen op bepaalde
verkeerssituaties. via www.dodehoek.nl is meer info te vinden.

Zie voor meer nieuws en foto’s de groepssite van groep 8.
PLUSKLAS
Na de voorjaarsvakantie zijn we met de plusklas van start gegaan met twee nieuwe
projecten. Voor het ene project kruipen de kinderen in de huid van een eindredacteur van een
krant. Ze zoeken uit waar een goede krant aan moet voldoen naar hun mening en ze gaan
uiteraard op zoek naar nieuws om verslag van uit te kunnen brengen in hun krant. Tijdens dit
gehele proces denken de kinderen na over het aan de man brengen van hun krant. Want een
krant schrijven is één ding, maar ervoor zorgen dat mensen de krant daadwerkelijk gaan
lezen zodat je er bij wijze van spreken geld mee zou kunnen verdienen, is een heel andere
kant van het verhaal!
Waar de kinderen tijdens het ene project leren hoe je een krant maakt, gebruiken ze tijdens
het andere project de kranten om er een bouwwerk mee te werken. De jongens en meiden
maken afzonderlijk van elkaar een dome met kranten. In de volgende nieuwsbrief staat
ongetwijfeld een foto.
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
mailto:secretariaat@wegwijzeralteveer.com
Volgende Nieuwsbrief komt woensdag 29 april 2015

