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Nieuwsbrief 9, cursus 2014/ 2015

KIND OP MAANDAG
Week 18: 27 april t/m 3 mei 2015
NLB 750: Jeruzalem, jij stad door God…………….
Alles is anders
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
Hemelvaart, Handelingen 1:1-11
Week 19 en 20: vakantie
Week 21: 18 t/m 24 mei 2015
NLB 702: Geschenk uit de Hemel……………………………
Jij bent er ook bij
Mattias, Handelingen 1:12-26
De leerlingen ontvangen de heilige Geest, Handelingen 2:1-13
De toespraak van Petrus, Handelingen 2:14-40
Week 22: 25 t/m 31 mei 2015
NLB 802: Door de wereld gaat een woord…………….
Van kwaad tot erger, 1 Koningen 12-16
Elia komt bij Achab, 1 Koningen 17:1-6
Elia bij de vrouw in Sarefat, 1 Koningen 17:7-24

DATABANK
Deze data staan ook op de website.
don 30 april
ma 4 t/m vr 15 mei
ma 18 mei
di 19 mei
ma 25 mei
di 2 juni

Schoolreisje gr 4 en 5
Meivakantie
Groep 5 en 6 naar Hunebedcentrum
Schoolreisje gr 7 en 8
Pinkstermaandag
Sportdag gr 5 t/m 8 (kinderen gr 1 t/m 4 vrij)

Bij slecht weer wordt de sportdag verzet naar 9 juni en verwachten we alle kinderen op
dinsdag 2 juni op school.

Ma 15 t/m 19 juni
woe 17 juni
di 23 juni
woe 24 juni
di 30 juni
woe 1 juli
ma 6 juli t/m 14 augustus

Avondvierdaagse
Studiedag (kinderen vrij)
Schoolreisje gr 1 en 2
Rapport ( inloop)
Musical gr 8
Afscheid gr 8 met ouders
Laatste schooldag gr 8
Zomervakantie

ALGEMEEN

SCHOOLNIEUWS
Bruiloft
Juf de Groot was toe aan een andere naam. Vanaf nu heet ze de Ruiter. Om die andere naam
te verkrijgen werd een groots feest gevierd. Met dank aan oma Katerberg voor de prachtige
rode strikken, die erg feestelijk stonden op alle witte blouses. De kinderen hebben in de
kerkdienst enthousiast een lied gezongen en ik was best wel trots op de manier waarop ze
dat gedaan hebben en op de prachtige kleding. Na de kerkdienst naar de voor sommigen
bekende zaal in Nieuw Moscou, waar we konden smullen van de bruidstaart, konden dansen
en aan ‘t eind patat eten. Het was een onvergetelijke dag voor de kinderen. Ook de
volwassenen werden ’s avonds onthaald op prima feestmuziek in “plan Schoonhoven “ en
menigeen kon zich uitleven op de dansvloer.
We wensen het kersverse echtpaar de Ruiter, Alwin en Elma, een fijne huwelijksreis ( in
meivakantie) naar Curaçao.
Zwangerschapsverlof
Degene, die Rianne Bosscha veel zien, kunnen constateren dat Rianne echt wel zwanger is.
Fijn dat er geen echte ziekteproblemen zijn tot nog toe. Rianne gaat na de meivakantie met
verlof en wordt vervangen door Gea Vreeling. Gea is al geen onbekende meer en we hebben
er alle vertrouwen in dat de kinderen weinig tot geen last zullen hebben van verandering
leerkracht.
We wensen Rianne alle goeds toe voor de komende periode en dat ze na de laatste loodjes
mag genieten van haar nieuwe gezinnetje, als alles zo mag verlopen als gewenst.
Leerlingenraad
15 april jongstleden vond alweer de 2e
vergadering plaats van de leerlingenraad van
onze school. Er was een agenda en er waren
zelfs notulen van de vorige vergadering.

Op de foto zie u de leerlingenraad bestaande
uit Luca, Ella, Jarno, Eline, Lynn, Mart en
Michelle druk bezig met het leeghalen van de
ideeënbus. Het is fijn om te zien en te horen
welke ideeën onze leerlingen hebben om de
kwaliteit op school te verbeteren.

Naast het lezen van alle ideeën zal de komende periode het stimuleren van het eten van fruit
tijdens de pauze centraal staan. Na de meivakantie houden we in de groep 3 t/m 8 bij welke
klas het meeste fruit bij zich heeft( procentueel gezien). De prijs is een kwartier lang
buitenspelen voor de klas die dit wint.
Koningsspelen 2015
We kunnen terugkijken op een gezellige en zonnige dag. Binnenkort staan de foto’s op de
website!
Na het schoolontbijt, mag wel even genoemd, gesponsord door Jumbo, werd een koningsdans
uitgevoerd op het plein. Een prachtig gebeuren onder een stralende zon.

Daarna konden kinderen van de onderbouw speeltjes gaan doen op het plein.
Kinderen uit de bovenbouw begeleidden de spelletjes. Om 11 uur met de grote
dubbeldekkerbus naar de Falieberg in Zuidwolde, waar we zo hard mogelijk rondjes moesten
lopen om de plas. Ontbijt in het bos en aansluiten nog een smokkelspel.
We waren maar net op tijd terug, zodat de leerkrachten weer in de bus naar Hollandscheveld
konden stappen.
Als je dan toch nog feestelijke jurk wilt aantrekken, kom je soms in tijdnood.
Iedereen bedankt voor alle hulp en ook ouders die hun belangstelling hebben getoond.
Hier een korte(gekke) impressie.

Schoolvoetbal
Een hartelijke dank aan ieder, die geholpen heeft bij het trainen etc. van onze jongens en
meisjes, zodat ze weer goed konden presteren. En dat is gelukt, want 3 teams zijn in de
prijzen gevallen. Team groep 5, 6 meisjes werd 2e, team groep 5,6 jongens werd 3e en team
meisjes groep 6,7,8 werd ook 2e.
Jongens en meisjes allemaal van harte gefeliciteerd met deze prijzen. Knap gedaan.
Verder was het fijn dat er zoveel belangstelling was. Wij willen iedereen hiervoor bedanken.
Zwemmen voor de groepen 3 t/m 8
Het schoolzwemmen start donderdag 21 mei, na de meivakantie.
We gaan met de bus naar Zuidwolde.
Wilt u er voor zorgen, dat de kinderen makkelijke kleren aan hebben.
Indien er niet gezwommen mag worden, dan s.v.p. een briefje mee voor de leerkracht.

Verkeersbrigadiers gezocht
Uw kind gaat naar school, helaas is de weg naar school niet veilig genoeg. Daarom brengen
en halen veel ouders lange tijd hun kinderen naar en van school.
Gelukkig is op weg naar school de verkeersbrigade actief.
Dit biedt de volgende voordelen:
Uw kind kan veilig oversteken bij de verkeersbrigadiers die hiervoor zijn opgeleid.
Zelfstandig naar school kunnen gaan, bevordert de zelfstandigheid van uw kind.
De verkeersdrukte en daarmee de verkeersonveiligheid rondom school neemt af.
De verkeersbrigade bestaat uit vrijwilligers. Als kinderen de school verlaten, stoppen ouders
soms met deze taak. Het kan ook gebeuren dat mensen om andere reden niet langer
verkeersbrigadier kunnen zijn. Om de verkeersbrigade goed te kunnen functioneren, hebben
we altijd extra mensen nodig.
Met deze brief vragen wij u of u verkeersbrigadier wilt worden. Kunt u en wilt u tijd vrijmaken
om de schoolkinderen veilig te laten oversteken? Het kost u hooguit een kwartiertje per week.
(zie bijlage voor meer informatie) zonder aanbod nieuwe vrijwilligers is het niet mogelijk deze
voorziening in stand te houden. We doen met name een beroep op die ouders, wiens
kinderen gebruik maken van deze oversteek, maar vinden het erg fijn dat al die jaren ook
ouders, die zèlf geen belang hebben, heun steentje bijdragen.
Namens alle kinderen van school bedanken wij u alvast voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Monika Kominiak
Coördinator verkeersbrigade C.B.S. ”De Wegwijzer”
monysk@kpnmail.nl of tel. 0528-362580
Gezocht
Een (groot)ouder die onze zakken van het zaklopen kan repareren met een goede
naaimachine. De zakken zijn van polyester. Wanneer u kunt helpen, graag even contact
opnemen met Irene Mulder (groep 3)
Verder zijn wij voor het nieuwe thema van TopOndernemers opzoek naar kapotte apparaten.
De kinderen kunnen die apparaten dan uit elkaar halen en de onderdelen gaan benoemen.
Graag inleveren bij Kim Kleinheerenbrink.
Geboorte
Wij willen de familie Zomer, van Roan en Feline, feliciteren met de geboorte van hun dochter
en zusje Ninthe op 25 maart 2015.
Nieuwe leerling:
We mogen de volgende kinderen welkom heten:
groep 1: Lars Zomer, Jarno Eulen, Milan Kleine en Sam Veenstra.
Allemaal een fijne schooltijd toegewenst op de Wegwijzer.
TSO
Voor contact met de TSO kunt u mailen naar tso@wegwijzeralteveer.com

ANDER NIEUWS

Familiebordspel voor het hele gezin
Naast Sgula op school is er voor thuis het Squla Familiebordspel voor de
iPad. Het is een leerzaam digitaal bordspel van Nederland, speciaal voor
gezinnen met kinderen van 7-13 jaar. Ouder(s) en kind(eren) spelen elk op
eigen niveau. Deze app is gratis te downloaden! http://www.squla.nl/apps

Teken
Nu het lente is trekken veel kinderen en ouders de natuur in.
In de Drentse natuur komen veel teken voor. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kan
de ziekte van Lyme veroorzaken.
Daarom willen wij graag de volgende boodschap onder de aandacht brengen:
”Controleer altijd op teken na een verblijf in natuur of tuin. Verwijder een teek binnen 24 uur;
de kans op de ziekte van Lyme is dan heel klein.” (zie bijlage)
Sport en cultuurkamp 3 t/m 7 augustus 2015
Dit kamp wordt georganiseerd voor kinderen uit groep 3 t/m 8, die om
verschillende redenen niet op vakantie gaan. (zie bijlage sport- en
cultuurkamp)
Glasvezel in De Wolden
Misschien heeft u al wat over Glasvezel De Wolden gehoord? Of misschien heeft u zich al wel
aangemeld voor de nieuwsbrief? Zij hebben gevraagd aan ons als school om dit innovatieve
initiatief onder de aandacht te brengen.
Even een korte uitleg wie zij zijn en waar ze mee bezig zijn.
Glasvezel De Wolden is een bewonersinitiatief dat probeert glasvezel in heel De Wolden te
realiseren. Van de huizen, bedrijven en scholen in de kernen, tot de campings en boerderijen
buitenaf. Als dit project wil slagen dan zijn er handtekeningen nodig! Maar liefst 70% van
alle aanwonenden!!
De handtekening kan digitaal worden gezet via de site: glasvezeldewolden.nl ook kun je de
handtekening zetten bij 1 van de informatieavonden. Verder is inschrijven voor de
nieuwsbrief mogelijk via de site. Hier is ook de laatste nieuwsbrief en verdere informatie te
vinden.
Het zou fijn zijn dat Glasvezel De Wolden verder onder de aandacht wordt gebracht bij
medebewoners die nog niet op de hoogte zijn, want elke handtekening telt.
Heeft u nog vragen of wilt u nog verdere informatie dan horen zij dat graag! Kan via
info@glasvezeldewolden.nl of via het contactformulier van de site.
Vriendelijke groeten, Rianne Vetketel, team communicatie Glasvezel De Wolden

NIEUWS UIT DE GROEPEN

GROEP ½
We werken alweer een paar weken over het thema “Alles groeit”.
We hebben de dwarsdoorsnede van verschillende bomen bekeken bij school en we hebben
geleerd hoe je de jaarringen kunt tellen.
We hebben kikkerdril in de klas en de komende tijd volgen de kinderen de ontwikkeling van
kikkerdril tot kikker. De kikkervisjes komen al uit het kikkerdril en zwemmen al lekker rond.
Bij sommige kikkervisjes zijn al achterpootjes te zien.
De kinderen hebben allemaal 2 “moestuintjes” op school en worden dagelijks verzorgd.
Voor de meivakantie gaan de moestuintjes mee naar huis, zodat ze thuis verder verzorgd
kunnen worden.Misschien kan er komende zomer al groente geoogst worden.
Na de meivakantie gaan we werken over thema “de winkel”.
Dinsdag 23 juni gaan we op schoolreis, verdere informatie volgt nog.
GROEP 3
Wat hebben ze genoten tijdens het
schoolreisje van 22 april jongstleden.
Het was die dag erg rustig in
Plopsaland, dus sommige kinderen
hebben wel 40 ritjes in de achtbaan
kunnen maken.

Ook vliegt de tijd in de klas. Inmiddels werken we alweer in kern 11 van veilig leren lezen en
toetsen we ook deze week blok 3b van Wereld in getallen. Het is zo leuk om te zien wat een
enorme groei de kinderen hebben gemaakt in leestempo en rekenen. Ook kunnen ze steeds
beter schrijven en spellen, dus voorzichtig worden de eerste verhaaltjes, zinnetjes
geschreven.
Vanaf deze week hebben we elke week een stagiaire op de donderdag, meester Glenn
Dijkstra. De kinderen vinden het ontzettend leuk om les te krijgen van een meester. We
hopen op een gezellige en leerzame tijd samen met meester.

GROEP 4
Knotshockey
Wat een sportieve groep is groep 4! Bijna alle kinderen deden actief mee met knotshockey.
Eén van de drie groepjes die meededen, mochten zelfs door naar de halve finale. Van de 7
groepjes, zijn de volgende kinderen 3e geworden: Lotte van der Deen, Astrid Jonkman,
Marleen en Aniek Groot Beumer, Bart Katerberg en Wiebe Hulst. Een hele knappe prestatie!

Koningsspelen
Wat hadden we een geluk met Koningsspelen. De zon deed goed zijn best, net als de
kinderen. Iedereen heeft zich vermaakt met de spelletjes en met elkaar. Het was één groot
feest! Geweldig.
Bruiloft juf de Groot
Vanaf 24 april 2015 is het niet meer juf de Groot, maar juf de Ruiter. Dat zal wel even
wennen zijn. Wat de kinderen van deze dag vonden is te zien in de volgende woordenweb.

Nou Alwin en juf, bij deze willen wij jullie bedanken! Het was top voor elkaar.

Schoolreisje
Aanstaande donderdag gaan groep 4, 5 en 6 op schoolreisje. Hopelijk is het gelukt met het
inpakken van de tas (wat moeten we veel mee). Voordat wij donderdag de bus in stappen,
zitten we eerst in de klas om nog even wat afspraken door te nemen voor de dag. Rond
8.35/8.40 uur proberen wij in de bus te zitten om richting Lauwersoog te gaan. We hopen op
een stralende dag!
Vrijdag
Vrijdag is de laatste dag voor de meivakantie en tevens de laatste dag van juf Bosscha i.v.m.
haar zwangerschapsverlof. De tijd is voorbij gevlogen! Deze dag mogen de kinderen
spelletjes of speelgoed mee (geen computerspelletjes). We maken er een gezellige ochtend
van. Daarbij hoopt juf dat ze voor de zomervakantie bevalt, zodat de kinderen nog voor de
zomervakantie op kraamvisite kunnen komen. Anders begint het nieuwe schooljaar met
kraamvisite.
Even voorstellen
Na de meivakantie zal ik, juf (Gea) Vreeling, de groep overnemen van juf Bosscha.
Voor de kinderen ben ik inmiddels al een bekend gezicht, en met diverse ouders heb ik ook
al kennisgemaakt. Toch wil ik me via deze weg nog even voorstellen.
Zoals ik al zei, ben ik voor sommigen misschien al een bekend gezicht, omdat ik op de
vrijdagochtend al in groep 7 lesgeef.
Ik kom uit Hollandscheveld. Qua hobby’s houd ik erg van paardrijden, lezen, puzzelen en met
vriendinnen leuke dingen doen.
Op school houd ik erg van (begrijpend) lezen, schrijven en zingen.
Ik verheug me er erg op om na de vakantie te starten in groep 4 en ik vertrouw erop dat we
er samen een erg leuke en leerzame tijd van maken!
groep ⅚
Schrijversbezoek
Donderdag 16 april kregen wij Mieke van Hooft op bezoek. Zij is een schrijfster
van wel meer dan 60 boeken. Van tevoren hebben wij een aantal boeken van haar gelezen.
Tijdens het bezoek mochten wij haar allerlei vragen stellen. Het was een inspirerende
middag.

Koningsspelen 2015
Het was een erg gezellige en sportieve dag!

Stukjes van kinderen:
Voetbalschool!!
Voetbal spelen.
Schoolvoetbal was heel leuk, want het was heel sportief en iedereen deed goed mee.
De scheidsrechters waren best wel aardig en die keken ook als alles goed ging. En de Diva
girls werden tweede en de Girl power werd ook tweede en de Waxwijzers werden derde.
Soms werd er wel een beetje vals gespeeld.
Groetjes Daan en Eline
Koningsspelen 2015!
Ontbijt
We hebben een heerlijk ontbijt gehad.Met de hele klas lekker
gegeten.Lekkere appeltjes,het was er allemaal.Toen gingen we
dansen op energie,Opduwn funk en salsa.
Spelletjes
We hebben leuke spelletjes gedaan in groepjes, zoals
Kruiswagenrace, Zaklopen en Spekhappen. We gingen ook nog
weg naar het bos.
Groetjes Joas en Gerjo

Koningsspelen Entekoele
Rondjes lopen om een plas..
Op vrijdag 24 april 2015 zijn de groepen:5,6,7 en 8 naar de Entekoele geweest er zijn heel
veel rondjes gelopen. De meeste rondjes van groep 5 en 6 heeft Luca gelopen.
Hij heeft er 3 en een halve gelopen...
Levend stratego?
Levend stratego was heel leuk we hebben de vlag verstopt en ook weer
gevonden. Er was een oranje team en een andere kleuren team en je had
verschillende soorten kaartjes..
GROEP 7
Op 23 april bleek het een bijzondere dag te worden voor de kinderen in groep 7. We hadden
ons aangemeld voor het nieuwsteam van de ochtenduitzending van het Jeugdjournaal en op
23 april mochten wij verslag uit gaan brengen van het belangrijkste nieuws van die week. Er
werden verschillende opnames gemaakt en het was een hele belevenis om te ontdekken wat
er allemaal komt kijken bij het opnemen van een klein stukje van zo’n nieuwsuitzending.
Jeugdjournaal
Donderdag 23 april kwamen de cameraman en de interviewster bij ons
in de klas. Eerst ging ze (de interviewster) vragen wat wij het belangrijkste nieuws vonden
van week 17. Daarna nam ze om de beurt kinderen mee naar het koffiekamertje en ging ze
interviewen. We mochten geen groene en blauwe kleding aan want het scherm was groen en
dan kon je ons lijf niet zien.
Wij vonden het in ieder geval heel leuk !!
Groetjes Saskia en Cecilia

GROEP 8
Verkeersexamen 2015 zeer geslaagd!
Het is even doorzetten en de laatste puntjes op de
i, maar dan heb je ook wat.
Wij kunnen melden dat iedereen geslaagd is voor
het theorie - en praktisch verkeersexamen 2015.
Vorige week kregen ze al een heerlijk ijsje als
beloning en de ouderraad heeft ook nog een
verrassing in petto.
Wat houdt dat nu eigenlijk allemaal in zo'n
verkeersexamen. Even een korte toelichting.
Het praktijkverkeersexamen heeft als vertrek- en
eindpunt het DES gebouw aan de Alb.Steenbergenstraat 44 in Hoogeveen. De route is
ongeveer 4 km door Hoogeveen.
Er wordt steeds met 2 deelnemers tegelijk gestart. Vooraf is er een fietscontrole. Voordat het
examen begint worden de fietsen van de deelnemers gekeurd. Geen goedgekeurde fiets?
Jammer, dan geen examen!
Er wordt gekeken naar de volgende punten:
-

goed werkende bel
gele of witte reflectoren aan of in de wielen
gele reflectoren in de trappers
rode reflector aan de achterkant (ook bij mountainbike)
goed werkende voor- en achterrem
vast zittende handvaten
verlichting (bij zeer slecht zicht moet de verlichting aan)

Tijdens het examen wordt er extra gelet op:
● juiste manier van afslaan
● duidelijk richting aangeven
● duidelijk richting aangeven
● juiste plaats op de weg
● Het geven van voorrang of vrije doorgang verlenen
● Het niet in gevaar brengen van andere weggebruikers
De beoordeling is als volgt:
● Niet voldoende achterom kijken: 1 strafpunt
● Niet op juiste manier richting aangeven: 1 strafpunt
● Geen voorrang of vrije doorgang verlenen: 2 strafpunten
● Bij het bewust gevaarlijk hinderen van andere weggebruikers: 4 strafpunten
● Meer dan 4 strafpunten: is gezakt!
Bij het theorie examen worden de kinderen op verschillende onderdelen getoetst:
● In het dorp
● Buiten de bebouwde kom
● Regels bij kruispunten
● Van alles wat over borden en tekens.
Dit jaar waren er wel wat lastige vragen bij het onderdeel kruispunten. Vooral de regel
rechtdoor op dezelfde weg gaat voor en een fietser die voorrang krijgt van een auto, omdat
hij/zij van rechts komt is in theorie wel helder. In de praktijk moet je altijd maar afwachten of
je voorrang krijgt.
Al met al van harte groep 8 en blijf aan de veiligheid in het verkeer werken.

De centrale eindtoets 2015 is achter de rug

Iedereen is zeer geconcentreerd van start gegaan op 21 april met de 1e toetsdag van de
centrale eindtoets 2015, waarvan 23 april de laatste toetsdag zal zijn. De Centrale Eindtoets
toetst wat je in acht jaar hebt geleerd. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen
Nederlandse taal en rekenen, en het onderdeel wereldoriëntatie. De Centrale Eindtoets
bestaat uit twee onderdelen die iedereen maakt: taal en rekenen. Daar kunnen ook vragen bij
zijn waarbij je een tabel moet lezen of iets moet opzoeken. Dat noemen ze ook wel vragen
waarbij je je studievaardigheden moet gebruiken. Studievaardigheden zijn belangrijk voor op
de school waar je na de basisschool naartoe gaat. De uitslag zal eind mei bekend.
PLUSKLAS

Wat waren ze de afgelopen weken fanatiek bezig met hun samenwerkingsopdracht om een
dome te maken van kranten.
Helaas bleek de constructie niet stevig genoeg, dus kon de dome niet zonder hulp alleen
staan. Echter het samenwerken is erg goed gelukt en dat is natuurlijk ook fijn.
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 27 mei 2015

