Alteveer, woensdag 24 februari 2016

“Het Wegwijzertje”
www.wegwijzeralteveer.nl

Nieuwsbrief 7 cursus 2015/ 20156

KIND OP MAANDAG
Week 8: 22 februari t/m 26 februari 2016
Petrus begrijpt het niet, Matteüs 16:21-28
De verheerlijking op de berg, Matteüs 17:1-13
De vis met de munt, Matteüs 17:24-27

NLB 941: Waarom moest ik uw stem verstaan.

Week 10: 7 t/m 11 maart 2016
Vergeven, Matteüs 18:21-35
Jezus volgen, Matteüs 19:16-30
De intocht in Jeruzalem, Matteüs 21:1-11

NLB 796-2: Geef mij dat ik van harte zeer ...

Week 11: 14 t/m 18 maart 2016
NLB 395: Op de avond, toen de uittocht.
De paasmaaltijd, Matteüs 26:17-29
Jezus wordt gevangen genomen, Matteüs 26:30-68
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Matteüs 26:69-75
Week 12: 21 t/m 25 maart 2016
Bij Pilatus, Matteüs 27:11-26
Jezus sterft, Matteüs 27:33-66
Het graf is leeg, Matteüs 28:1-10

NLB 586: Zie de mens.

DATABANK
maandag 29-02 t/m vrijdag 04-03
dinsdag 8 maart
donderdag 10 maart
dinsdag 15 maart
woensdag 16 maart
vrijdag 18 maart

Voorjaarsvakantie
Gr 3 bezoek Tamboer
Gr 6/7 Drents museum
Knotshockey gr ¾ (vanaf 15.30 uur)
Palmpaasoptocht gr 1 t/m 4 (11.45 uur)
Zwerfvuilactie gr 8

maandag 21 maart
donderdag 24 maart
woensdag 23 maart

Studiemiddag; kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Paasmaaltijd (kinderen vrij om 13.30 uur)
Voorronde knikkerkampioenschap (14.30 uur)

vrijdag 25-03 t/m maandag 28-03

Goede Vrijdag en Pasen(kinderen vrij)

Schoolreisje en kamp:
donderdag 14 april
donderdag 21 april
donderdag 12 mei
Kamp groep 7 en 8

Schoolreisje gr 5 en 6
Schoolreisje gr 1 en 2
Schoolreisje gr 3 en 4
Woensdag 8 t/m 10 juni 2016 (gewijzigd!)

N.B.
Vanaf nu wordt de digitale agenda alleen nog bijgewerkt. De papieren planning komt te vervallen.

ALGEMEEN
SCHOOLNIEUWS
Afscheid juf Tjoelker.
Als je er voor staat, lijkt het een lange periode tussen herfstvakantie en voorjaarsvakantie.
Achteraf bekeken vraag je je af waar de tijd is gebleven. Marloes was gekozen uit meerdere kandidaten in
de verwachting een goede juf ter vervanging van Juf Kleinheerenbrink te krijgen. Die verwachting heeft ze
meer dan waargemaakt. We willen haar hartelijk danken voor haar betrokkenheid op de groep en in het
team en alle goeds wensen voor de toekomst.
Gelukkig heeft Marloes tot de zomervakantie weer betrekking gevonden op de school waar ze vandaan
kwam in Emmen. Wie weet keert ze hier ook nog eens terug. Kim Kleinheerenbrink keert na de vakantie
weer terug en neemt op vrijdagmiddag ouderschapsverlof. Die middag wordt dan tot de zomervakantie
door Irene Mulder ingevuld. We wensen Kim wijsheid toe in het afwegen van schoolbelang en
moederschap.
Scholing
Ook binnen onze school staan de leerkrachten niet stil en willen zich graag verder ontwikkelen. Zo hebben
onlangs Janita Duinkerken en Rianne Bosscha, leerkrachten van groep 5, de cursus met sprongen vooruit
voor groep 5 en 6 gevolgd. Een cursus die gaat over de reken-leerlijnen en leerkrachten handvatten biedt
om dit op een interactieve en speelse manier aan te bieden, zodat leerlingen letterlijk met sprongen vooruit
gaan. Nagenoeg alle leerkrachten binnen onze school hebben nu deze cursus gevolgd, passend bij hun
groep. Schoolbreed willen wij daarom volgend jaar aandacht hebben voor deze didactiek om dit goed te
integreren en te borgen binnen ons reken-aanbod.
Tevens hebben Manon Fransman ( IB en gr 6/7) en Irene Mulder
( gr 3/4 ) een tweedaagse opleiding tot gecertificeerd beelddenk-coach ‘Ik leer
anders’ gevolgd.
Na de tweedaagse opleiding gecertificeerd beelddenk-coach kunnen wij kinderen
begeleiden die vastlopen in het reguliere onderwijs en mogelijk tot de groep
beelddenkers behoren.
Wat is beelddenken?
Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij
denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden.
Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks
omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden.
Lesstof vertalen naar beelden
De leermethodes in het reguliere onderwijs sluiten niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de
meerderheid van de mensen (±95%) leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert
visueel. Tijdens de opleiding beelddenk-coach ‘Ik leer anders’ die wij gevolgd hebben, hebben wij geleerd
hoe we de lesstof kunnen vertalen naar beelden. Hiermee krijgt de beelddenker grip op het opslaan,
verwerken en onthouden van de aangeboden lesstof.
Bent u nieuwsgierig geworden naar het onderwerp beelddenken, dan verwijzen wij u graag naar de site van
www.ikleeranders.nl
Pasen
Op woensdag 16 maart lopen de kinderen van groep 1 t/m 4 een rondje door Alteveer. Wij vertrekken om
11.45 uur van school.
Donderdag 24 maart 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.

Kamp
De datum van het kamp van groep 7 en 8 is gewijzigd, op verzoek van de accommodatie, nu vanaf
woensdag 8 t/m 10 juni 2016.

TSO
Het is alweer een poosje geleden dat wij een stukje schreven voor de nieuwsbrief.
Wat hebben we een rare winter gehad, weinig vorst (helaas geen sneeuw) maar wel veel lekker zacht
weer, zodat we lekker buiten konden spelen.
Wat vinden veel kinderen het leuk om touwtje te springen, en wat kunnen ze dat ook goed.
Volgende week hebben we weer vakantie, en ook deze keer zullen we weer iets lekkers voor de kinderen
hebben. Wat? dat zullen ze dan wel zien ;)
Wij willen nog even weer onder de aandacht brengen dat het voor ons erg prettig is wanneer er via de mail
wordt doorgegeven wanneer uw kind wel of niet op broodschool komt!
Dit kan via TSO@wegwijzeralteveer.com
Ook de aanschaf van strippenkaarten verloopt niet altijd even vlot, zodra kinderen nog 3-4 strippen hebben
mailen we of er nieuwe kaarten aangeschaft kunnen worden.
Eén strip kost €10,00 per stuk per kind, bij aanschaf van meerdere kaarten kosten ze €9,00 per stuk per
kind. Kaarten kunnen worden aangeschaft bij ons op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 12.40 uur.
Ook kan er geld meegegeven worden aan uw kind.
Wij wensen u en de kinderen een hele fijne voorjaarsvakantie toe.
vriendelijke groeten,
de moeders van de TSO

ANDER NIEUWS
Knikkerkampioen
Voor alle leerlingen vanaf groep 3 worden dit jaar voorrondes van het Nederlands kampioenschap
knikkeren georganiseerd.
Op 23 maart (14.30 - 16.30) wordt in Alteveer/Kerkenveld de voorronde gespeeld bij OBS De Bosrand.
Opgeven voor de voorronde via www.actiefnaschooltijd.nl

Bibliotheek
In de bijlage vinden jullie recensies over verschillende boeken.
Deze boeken zijn natuurlijk altijd te bestellen in de bestelbieb in de Alke.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 / 2
In de kleutergroep werken we over het thema gezondheid.
De kinderen hebben geleerd dat gezond eten, bewegen en op tijd naar bed gaan heel belangrijk is voor
een goede gezondheid.
Soms heb je wel eens pech met je lijf: je valt of je wordt ziek.
Dan moet je misschien naar de dokter of naar het ziekenhuis.
hebben geleerd welke instrumenten een dokter gebruikt en dat je medicijnen kunt halen bij een apotheek.
De kinderen hebben in de hoeken gespeeld over ziek zijn.
We hebben werkjes gemaakt over gezondheid, liedjes geleerd en veel verschillende bewegingslessen
gedaan in het speellokaal.
Na de voorjaarsvakantie gaan we werken over het thema: “Op de boerderij”.

GROEP 3 / 4
Een drukke periode van CITO-toetsen ligt achter ons. Ook vinden vandaag de rapportgesprekken plaats.
Iedereen heeft weer hard gewerkt.
Ook tijdens de lessen handvaardigheid wordt er altijd enthousiast gewerkt door deze groep. N.a.v. het
thema van de week in Kind op Maandag hebben de kinderen speeltoestellen ontworpen en bedacht.
Onderzoeken en ontdekken hoe dit te maken met kosteloos materiaal.

Ook hebben we een gastles knotshockey gehad. Heel veel kinderen hebben zich al opgegeven voor het
toernooi a.s. dinsdag 15 maart van 15.30-16.45 uur in de sportzaal in Kerkenveld.
Komt u hen aanmoedigen?
Groep 4 leert deze week de tafel van 6. Regelmatig even oefenen van de geleerde tafels helpt om er snel
mee te kunnen rekenen.
Kijk voor meer foto’s en nieuws ook eens op onze website! Hier staan ook leuke spelletjes om b.v. het
tempolezen en de tafels te oefenen.
GROEP 8
Seksuele voorlichting door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Ook in het jaar 2016 wordt door Het CJG de Wolden seksuele
voorlichting gegeven aan de groepen acht op alle scholen in gemeente
De Wolden.
Uit het jeugdonderzoek van de GGD is gebleken dat jongeren in De Wolden meer onveilig vrijen dan
andere jongeren in Drenthe. Daarnaast kwam recentelijk het signaal van de huisartsen dat het aantal
seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa’s) onder jongeren in De Wolden toeneemt.
In overleg met het onderwijs verzorgt het CJG De Wolden daarom een les seksuele voorlichting aan
kinderen in groep 8 (of combinatiegroep) van het Basisonderwijs. Eén van de kerndoelen in het onderwijs is
seksuele weerbaarheid en diversiteit. De les die het CJG verzorgt zal vooral gericht zijn op de
weerbaarheid van kinderen in het omgaan met seksualiteit.
Dit aanbod wordt verzorgd door medewerkers van het CJG Maartje van Os en Lianne Loeffen
jeugdverpleegkundigen GGD Drenthe (kernpartner CJG). Bij ons op school komen ze op: 7 maart 2016.

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 30 maart 2016

