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Nieuwsbrief 2 cursus 2015/ 20156

KIND OP MAANDAG

Week 40: 28 september t/m 2 oktober 2015
De man die niks zeggen kon, Matteüs 9:32-34
De roeping van de discipelen, Matteüs 10:1-4
De discipelen gaan op pad, Matteüs 10:5-15

NLD 321 Niet als een storm.

Week 41: 5 t/m 9 oktober 2015
Jezus bidt, Matteüs 11:25-30
Aren plukken op sabbat, Matteüs 12:1-8
Genezing op sabbat, Matteüs 12:9-14

NLD 935 Luister naar de wind .

Week 42: 12 t/m 16 oktober 2015
Terach uit Ur, Genesis 11:27-32
Abram hoort een stem, Genesis 12:1-9
Abram in Egypte, Genesis 12:10-20

NLD 805 Abraham, Abraham.

Week 43 / 44: 19 t/m 30 oktober 2015
Abram en Lot gaan uit elkaar, Genesis 13:1-18
Abram redt Lot, Genesis 14:1-17
Koning Melchisedek, Genesis 14:18-24

NLD 139B Heer u doorgrondt 

DATABANK
Deze data staan ook op de website.
woensdag 7 t/m zon 18 okt
Maandag 19 t/m vrij 23 okt
woensdag 4 nov
woensdag 11 nov
woensdag 18 nov
vrijdag 4 december

Kinderboekenweek
Herfstvakantie (actie Dorcas gr 5 t/m 8)
100 jarig bestaan kerk Alteveer
Dankdagkerkdienst
St Maartenoptocht (door school)
Voortgangsgesprekken 1 t/m 8
Sinterklaas (gr 1 8.30-10.00/ gr 5 t/m 8
vrijdagmiddag wel naar school)

Vakantieregeling
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen

maandag 19-10 t/m vrijdag
maandag 21-12 t/m vrijdag
maandag 29-02 t/m vrijdag
vrijdag 25-03 t/m maandag

23-10
01-01
04-03
28-03

Meivakantie
(incl Hemelvaart)
Pinksteren
Zomervakantie

woensdag 27-04 t/m vrijdag 06-05

Studiedagen

Kinderen vrij:
Studiemiddag ma 25 januari vanaf 12.00 uur
Studiedag woensdag 17 feb
Studiemiddag maandag 23 mei vanaf 12.00 uur

maandag 16-05
maandag18-07 t/m vrijdag 26-08

Studiedag woensdag 29 juni
Sportdag (groep 5 t/m 8)

Dinsdag 7 juni
Kinderen van groep 1 t/m 4 zijn deze dag vrij.

*Vrijdag 4 december verwachten wij de kinderen van groep 1 van
8.30 – 10.00 uur op school i.v.m. sinterklaasviering.
In de loop van het jaar zullen nog een aantal studiemiddagen worden gepland. We zijn daarbij
afhankelijk van externe begeleidingsinstanties en het is niet mogelijk om nu al voor een jaar vooruit te
plannen.

ALGEMEEN

SCHOOLNIEUWS
Personeel
Rianne Bosscha - Kloeze mocht haar bevallingsverlof met nagenoeg 3 weken verlengen,
omdat in de nieuwe cao vakantieverlof gecompenseerd mag worden. Daardoor kon Gea
Vreeling 3 weken langer blijven. Per 14 oktober a.s. komt Rianne weer terug en zal dan op
woensdag, donderdag en vrijdag in groep 5 te vinden zijn.
We willen Gea van harte bedanken voor haar plezierige aanwezigheid in het team en het
opvangen van de beide groepen. Werken in een gecombineerde groep in de bovenbouw
vergt andere vaardigheden dan het werken in een enkele klas en daarom heeft Gea
aangegeven, eerst meer ervaring te willen opbouwen en niet mee te doen in de
sollicitatieprocedure voor vervanging van Kim. We wensen haar alle succes toe bij het vinden
van een passende werkkring, maar zullen haar hoogstwaarschijnlijk nog wel terugzien voor
andere invalbeurten.
De één komt terug en de ander gaat: Kim Kleinheerenbrink mocht zich ook verheugen in haar
zwangerschap. Als alles gaat zoals gepland gaat, heeft Kim de periode tussen de
herfstvakantie en voorjaarsvakantie verlof.
Na een zorgvuldige procedure kunnen we als haar vervangster Marloes Tjoelker uit Emmen
verwelkomen. We wensen haar een goede tijd toe op onze school.
Omdat Kim wel al de nodige last ondervindt, moest ze zich enkele dagen ziek melden en
daarom komt Marloes donderdag al haar eerste dage in groep 6/7 draaien.
Kwaliteitszorg
Afgelopen voorjaar kwam bij de ouderenquête naar voren dat wij als school onvoldoende
scoorden op het volgende punt: de school informeert mij regelmatig over wat zij wil
verbeteren.
Om dit te aan te pakken zullen wij u hier in nieuwsbrieven over informeren.
Het komende jaar gaan wij o.a. aan de slag met de volgende onderdelen.
- het vernieuwen en moderniseren van de schoolgids
- schoolbreed aan de slag met woordenschat d.m.v. nascholing en klassenbezoeken om
onze toetsresultaten van de cito woordenschat te verbeteren
- aandacht blijven houden om coöperatieve werkvormen toe te passen tijdens de lessen
om op die manier een actieve betrokkenheid van de leerlingen te stimuleren
Zending
Dit schooljaar zullen we sparen voor een project van Bartiméus.
Er is gekozen voor het project ‘3D printen voor voelbaar onderwijs’.
(zie bijlage)

We vragen u om uw kind(eren) op maandagochtend om een kleine bijdrage mee te geven,
zodat kinderen leren dat we wat over moeten hebben voor onze naaste. Collectemunten van
de kerk kunnen ook daarvoor ingeleverd worden. Vele kleintjes maken één grote…...
Alvast hartelijk dank!!!
Klusjes voor Dorcas
Elk jaar in de herfstvakantie wordt aan de kinderen van groep 5 t/m 8 gevraagd om tegen
een kleine vergoeding klusjes te gaan doen bij mensen in het dorp. Van het geld dat ze zo bij
elkaar werken, kopen ze etenswaren voor de voedselpakketten van Dorcas. Op Dankdag,
woensdag 4 november, kunnen de voedselpakketten bij de kerk worden ingeleverd, maar
kinderen kunnen na de herfstvakantie hun ingekochte voedsel ook op school inleveren.
Tijdens de Dankdagdienst wordt ook aandacht besteed aan de voedselactie van Dorcas.
Vóór de herfstvakantie krijgen de kinderen een legitimatiebrief mee van school, waarmee ze
langs de deuren kunnen. Op deze manier krijgen kinderen de kans zich in te zetten voor het
belang van een ander. Bovendien kan het erg leuk zijn!
Kinderen van groep 1 t/m 4 doen na de herfstvakantie mee aan de actie Schoenendoos. U
ontvangt daarover later meer informatie.
Kerkgebouw Alteveer 100 jaar
In de maand november bestaat het kerkgebouw in Alteveer 100 jaar.
Woensdag 4 november willen we graag de kinderen van de beide basisscholen uitnodigen om
samen pannenkoeken te gaan eten.
Ouders kunnen op woensdag 4 november hun kinderen tussen 12.30 en 12. 25 u weer
ophalen bij de kerk.
(zie bijlage)
Vakantielezen
Voor de zomervakantie hebben de kinderen van de huidige groep 4 boeken
van de bibliotheek meegekregen. Nu missen we nog steeds 1 boek.
Zou u thuis nog eens willen kijken?
Bibliotheek op school
We zoeken nog wel vrijwilligers/sters om te helpen bij de uitleen.
Opa’s , oma’s, die op die manier hun steentje willen bijdragen aan leesbevordering van
kinderen: van harte uitgenodigd om zich te melden.
Nieuwe leerlingen:
We mogen welkom heten: Famke Bouwkamp
Een fijne schooltijd toegewenst op de Wegwijzer.
TSO
Voor contact met de TSO kunt u mailen naar tso@wegwijzeralteveer.com
ANDER NIEUWS
Enquête
Gemeente De Wolden doet onderzoek naar schoolkeuze binnen de gemeente. Voor onze
dorpen geldt over het algemeen de keuze tussen Bosrand en Wegwijzer. Om een beeld te
krijgen vragen ze om de bijgevoegde enquête in te willen vullen.
De enquête kan worden ingevuld via: http://www.thesistools.com/web/?id=475313
Scala’s Kinderatelier Theater
Scala heeft afgelopen periode lessen op het gebied van theater bij ons
op school verzorgd. Vanaf eind oktober is er weer een mogelijkheid

om een kinderatelier Theater te volgen. Ouders kunnen hun kinderen via de site van scala op
geven. (zie bijlage kinderatelier Scala)
De lessen in school werden enthousiast door de kinderen begroet, omdat er een beroep
gedaan werd op andere vaardigheden dan rekenen, taal en lezen. voor
persoonlijkheidsvorming ook heel belangrijk. Van harte bij u aanbevolen.
Welzijn De Wolden
Zoals u wellicht al ergens hebben gelezen is de maand oktober
uitgeroepen tot de maand van de vrijwilligers.
In deze maand zijn er een tal van workshops en leuke
activiteiten.
Deze mensen willen wij vanuit Welzijn De Wolden en
Gemeente De Wolden bedanken voor hun inzet.
(zie bijlage)
Activiteitenkalender Brede school naschoolse activiteiten.
Via deze weg sturen wij u een digitale versie van de nieuwe Activiteitenkalender van de Brede
school De Wolden. In de activiteitenkalender staan activiteiten voor de periode van 5 oktober
2015 t/m 10 januari 2016 die aangeboden worden voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Alle activiteiten zijn vanaf 1 oktober ook te vinden op www.actiefnaschooltijd.nl.

Brede school activiteit: Basketballen bij ons op het schoolplein.
NIEUWS UIT DE GROEPEN

GROEP 1 / 2
We werken in de kleutergroep over het thema ‘een heel jaar rond’.
In dit thema ontdekken de kinderen het ritme van een jaar.
Ze maken kennis met de wisseling van de seizoenen in de natuur.
Het jaar heeft allerlei vaste hoogtepunten zoals feesten en verjaardagen. Die komen elk jaar
op hetzelfde moment, in hetzelfde seizoen terug.
Verder worden de kinderen elk jaar groter en een jaartje ouder en kunnen ze meer.
In de activiteiten staat één seizoen meer centraal “de herfst”.
Tijdens de Kinderboekenweek willen we één prentenboek centraal stellen en aansluiten bij de
herfst.
We hebben gekozen voor het prentenboek “Kikker in de wind” van Max Velthuis.
GROEP 3 / 4
Inmiddels hebben de kinderen in groep 3 en 4 hun draai aardig gevonden. De eerste
leesdiploma’s zijn behaald in groep 3 en in groep 4 kennen de kinderen al steeds beter de
tafels van vermenigvuldiging. Alle kinderen kennen inmiddels de tafels van 1 en 10. We
oefenen nu met de tafel van 2 en daarna zal de tafel van 5 aan de beurt zijn.

Tijdens de lessen wereldverkenning hebben wij gewerkt over water en wat er allemaal wel
niet bij komt kijken. De waterkringloop, de reiniging van het vervuilde water en we hebben in
de klas ook water gezuiverd met steentjes en zand. Tijdens de laatste les hebben wij gewerkt
over die enge kriebelbeestjes: spinnen.
Wanneer u thuis is vraagt of ze het versje kennen over klop, klop, klop de eerste regendrop
kunnen de kinderen dit opzeggen met bijpassende bewegingen.
Groep 4 heeft tijdens de rekenlessen veel aandacht gehad voor het gepast betalen met geld.
Wellicht leuk om hier thuis ook eens wat mee te oefenen, dus is een keertje niet pinnen:)
Ook moeten de hele en halve uren inmiddels afgelezen kunnen worden van een klok, dus dat
kunt u gerust eens testen.
Ook kunnen de kinderen weer op www.bloon.nl oefenen met de woorden van spelling.
Vanaf nu komt elke donderdag Desiree Streutker bij ons in de klas stage lopen. Zij is
eerstejaars student aan het Alfa college en volgt daar SAW. De kinderen vinden het nu al leuk
een extra juf in de klas
Op de site hebben we inmiddels een tip geplaatst voor nuttige sites wat betreft rekenen.
Deze dames uit groep 4 zijn naar aanleiding
van het onderwerp van nieuwsbegrip aan de
slag gegaan voor het goede doel.

Door het inzamelen van lege flessen hebben
zij 38.50 euro binnengehaald voor de
vluchtelingen. Goed gedaan!

Gezocht voor de kinderboekenweek:
doktersjas en zwarte (professor)bril. Graag inleveren bij de juf!

GROEP 5
Op 16 september hebben een aantal kinderen uit onze klas meegedaan aan het
korfbaltoernooi in Zuidwolde. Dankzij de extra training, die de moeder van Lianne de
kinderen had gegeven, hebben ze het super goed gedaan! Hierbij moesten ze tegen andere
groepen 5 en 6!
Ze zijn zelfs 2e geworden! Goed gedaan toppers!

Op dinsdag komt Anne Ymker bij ons in de klas stage lopen. Zij is eerste jaars Pabo stagiaire.
Fijn om te zien dat een ‘oud leerling’ enthousiast is geworden om het onderwijs te komen
versterken. We wensen Anne een fijne, maar vooral leerzame tijd bij ons in de klas.
Deze extra paar handen in de klas kunnen we goed gebruiken; op de dinsdag gaan we de
komende tijd de tafels overhoren. Kan er thuis ook geoefend worden?
Dinsdag 21-10 wordt de tafel van 8 overhoord.
Vorige week maandag mochten de kinderen ervaren hoe het is om niet te kunnen zien. (het
zendingsdoel van dit jaar) Iets wat voor ons vanzelfsprekend is, is helemaal niet zo
vanzelfsprekend als je het niet kunt zien. Teken maar eens appels in een boom of een huis
met ramen. Wellicht heeft u het thuis ook al geprobeerd, vraag uw zoon of dochter anders
eens naar de opdracht. Fijn dat er al zoveel zendingsgeld door de kinderen wordt
meegenomen!

Volgende week vrijdag is het al weer tijd om afscheid te nemen van juf Vreeling. Dat zal haar
laatste dag zijn in groep 5. We blikken dan terug op een fijne, leerzame tijd met elkaar. De
woensdag daarop komt Juf Bosscha terug na haar verlof.

GROEP 6 / 7
Tijdens de voorlichting die werd gegeven vanuit
Stichting Bartiméus waren de kinderen erg onder
de indruk op het moment dat zij geblinddoekt zelf
mochten ervaren hoe het is om niets te zien. De
voorlichting heeft ertoe bijgedragen dat het doel
waarvoor gespaard wordt op school, door middel
van het meenemen van zendingsgeld door de
kinderen, tastbaarder is geworden. Het is dan ook
fijn te merken dat er veel kinderen op maandag
een beetje geld meenemen om bij te kunnen
dragen aan dit goede doel. Dank hiervoor.
Het is u vast niet ontgaan dat het vorige week de week van het pesten is geweest. Ook bij
ons in de groep hebben wij hier bij stil gestaan. We hebben gesproken over de rollen die
iedereen aan kan nemen in een groep en hoe belangrijk het is om pesten bespreekbaar te
maken in de groep. Uit het gesprek hierover met de kinderen bleek dat zij het met name
opvallend vonden dat je als omstander of buitenstaander een grote rol kunt betekenen voor
de persoon die gepest wordt door letterlijk naast de gepeste te gaan staan.
De kinderen hebben in het kader van het thema pesten tevens nagedacht en gesproken over
hetgeen in de Tien Geboden staat over naastenliefde.
Over een paar weken is het alweer herfstvakantie en zullen we tijdelijk afscheid moeten
nemen van juf Kleinheerenbrink zodat zij zich voor kan bereiden op de komst van haar baby.
Tijdens dat verlof zal juf Tjoelker naast juf Fransman voor groep 6/7 staan. De kinderen
hebben juf Tjoelker inmiddels allemaal al een keer gezien en dat gaf een fijn gevoel in de
groep!
GROEP 8
Stichting Kinderpostzegels is een organisatie die zich
inzet voor kinderen die een steuntje in de rug nodig
hebben. Zodat ze meer kans hebben op een betere
toekomst. Hun motto luidt 'voor kinderen door
kinderen'.
Dat betekent dat kinderen met de verkoop van
kinderpostzegels, kaarten en pleisters ervoor zorgen
dat er geld is voor hulp aan leeftijdsgenootjes. Dat
maakt de organisatie bijzonder. En wat ook bijzonder
is, is dat de kinderpostzegels al heel lang bestaan.
En daar zijn de medewerkers van de stichting ontzettend trots op. Wij als school doen hier
ook al jaren aan mee en onze kinderen zijn inmiddels al bij de deuren langs geweest. In
november kan iedereen de bestelde pakketjes dan weer in ontvangst nemen. Op de site van
groep 8 staan verder handige links die kunnen helpen als er vragen zijn over deze actie.

Week van het pesten
Thema ‘Horen, zien en Speak Up’.
Het thema voor dit jaar was ‘Horen, zien en Speak Up’. De belangrijkste boodschap is:
Maak pesten bespreekbaar. Zwijg niet over pesten, schaam je er niet (langer) voor maar
praat erover en kom ook op voor anderen. Op Pestweb worden ideeën verzameld en
gedeeld. Wil je zelf een idee insturen? Kijk dan op www.pestweb.nl Via pestweb kunnen
kinderen ook vragen stellen of met elkaar oplossingen bedenken. De site is niet alleen voor
gepeste kinderen maar ook voor alle andere kinderen die willen helpen. In de klas hebben
we zowel binnen de bijbelverhalen als tijdens de kring aandacht besteed aan dit
onderwerp. Ook hebben we tijdens de gymles bewust gekozen voor
samenwerkingsactiviteiten waarbij er rekening moest worden gehouden met elkaar. Ook
vonden wij een krantenartikel over cyberpesten waarvan in de afbeelding een woordcluster
gemaakt is door de leerlingen. De bovenstaande afbeelding was een samenwerking tussen
Yannick en Luuk. Verder hebben de leerlingen veel verteld over bijv. het programma de
anti pestclub. Hopelijk draagt zo'n week bij aan het voorkomen of genezen van pesten
zodat de kinderen die gepest worden ook een fijne en veilige plek mogen hebben.

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 28 oktober

2015

