Alteveer, donderdag 30 juni 2016

“Het Wegwijzertje”
www.wegwijzeralteveer.nl

Nieuwsbrief 11 cursus 2015/2016

KIND OP MAANDAG
Week 27: 4 t/m 8 juli 2016
Het mosterdzaadje, Matteüs 13:31-32
De schat in de akker, Matteüs 13:44
De parels, Matteüs 13:45-46

Lied 181: Een heel klein zaadje

.

Week 28: 11 juli t/m 15 juli 2016
De dood van Johannes de Doper, Matteüs 14:1-12
Jezus gaat toch door, Matteüs 14:34-36
De Kananese vrouw, Matteüs 15:21-28

Lied 741: Een engel roept een oude man

.

DATABANK
woensdag 6 juli
donderdag 7 juli
dinsdag 12 juli

Rapportgesprek
Musical
Kinderen groep 1 en 2 vrij
Afscheid groep 8 met ouders

vrijdag 15 juli
maandag 18 juli

Alle kinderen vrij i.v.m renovatie lokalen!!
Zomervakantie

ALGEMEEN
SCHOOLNIEUWS
Vakantieregeling 2016 -2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiemiddag
Studiedag
Studiemiddag
Studiedag
Omgekeerde 10 minuut gesprekken
Infoavond
Voortgangsgesprekken
1e Rapport
2e rapport

maandag 17-10 t/m vrijdag 21-10
maandag 26-12 t/m vrijdag 06-01
maandag 20-02 t/m vrijdag 24-02
vrijdag 14-04 t/m maandag 17-04
in meivakantie
maandag 24-04 t/m vrijdag 28-04
vrijdag 05-05
donderdag 25-05 en vrijdag 26-05
maandag 05-06
Maandag 24-07 t/m vrijdag 01-09
dinsdag 4/10
woensdag 15/2
donderdag 4/5
woensdag 5/7
woensdag 14/9
dinsdag 20/9
woensdag 16/11
woensdag 1/3
woensdag 12/7

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.
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Opmerking formatie 2016 - 2017
1. Hilda seniorenverlof op vrijdagochtend per 14 dagen. Mia vervangt.
2.

Groep 3 apart. Willy op maandag, Femke op dinsdag, Irene op donderdag en woensdag Irene of
Willy.

3. Op nader te overleggen tijden groep 4 bij groep 3 in, zodat groep 5 apart les kan krijgen. (bijv Engels,
Topondernemers)
4. Kim neemt op maandagen ouderschapsverlof op, waardoor ze op dinsdag, woensdag en vrijdag werkt.
5. Johan: vrijdagmiddag: i.c.t.
6. Femke als onderwijsondersteuner extra uren in combi 7/8

Vrije middag kinderen groep 2
Dinsdagmiddag 12 juli zijn de kinderen van groep 2 vrij i.v.m. afspraak Mia, Hilda en Wim om
kleutermeubilair te bezichtigen bij schoolleverancier. Mochten er oppasproblemen zijn, dan is uw kind van
harte welkom om bij groep 3/4 aan te sluiten. (s.v.p. even doorgeven aan leerkracht)
Vrije dag vrijdag 15 juli i.v.m. renovatie klaslokalen
Na veel overleg is het eindelijk zover: lokalen worden opgeknapt; muren wit, plafond vervangen,
energiezuinige verlichting en per lokaal regelbare verwarming.
De 1e dag van de vakantie wordt meteen begonnen.
Daarom zijn de kinderen vrijdag 15 juli vrij i.v.m. ontmanteling lokalen!
Dringende oproep:
- Zijn er ouders, die ons vrijdag 15 juli kunnen/ willen helpen om de lokalen te ontruimen?
-

Zijn er ouders, die ons vrijdag 26 augustus kunnen/ willen helpen om de lokalen in te pakken?

S.v.p. doorgeven aan de Wim , de leerkrachten of per mail secretariaat@wegwijzeralteveer.com
Ziekte Rona Onvlee
Rona is al een tijdje ziek thuis. Muzieklessen worden vervangen door Marjon Brouwer, groepsverkleining
op dinsdagmiddag door Mia v. Leeuwen - Breedveld en begeleiding arrangementsleerlingen door
Samantha Lefèbre.
De verwachting is dat Rona na de zomervakantie eerst op arbeidstherapeutische basis weer zal beginnen
en vervanging muziek loopt gewoon door.
Begeleiding van leerlingen met een arrangement is een belangrijke voorwaarde om goed passend
onderwijs te kunnen geven. We doen ons uiterste best om na de vakantie begeleiding door te laten gaan.
Bemensing kleutergroepen
Omdat er nu 34 kleuters in één groep zitten, is naast de extra morgen dat Mia v. Leeuwen er is, gezocht
naar ondersteuning bij de werklessen. Op maandag extra ondersteuning door Jeanet Jonkman.
Op dinsdagmorgen geeft Elma de Ruiter les aan een halve groep ( dinsdagmiddag groep 1 afwezig ) .
Woensdag, zoals aangegeven: Mia en Hilda elk een groep. Donderdagochtend biedt Samantha Lefèbre
ondersteuning tijdens de werkles.
Vrijdagochtend; enkele groep 2 i.v.m. afwezigheid kinderen groep 1. Wanneer u kinderen komt brengen
en halen lijkt alsof we de hele dag met zo’n grote groep werken, maar dat is niet het geval !!!
Hoop daarmee de beeldvorming over groepsgrootte wat te nuanceren.
Kledingvoorschriften
In de schoolgids wordt op blz 27 aandacht gevraagd voor kledingvoorschriften. Vanuit de teamvergadering
het verzoek op zonnige zomerdagen niet al te uitdagende kleding te dragen. Verder werd opgemerkt dat
het bij felle zonneschijn voor aantal kinderen goed kan zijn, om beschermende zonnebrandcrème te
gebruiken als er veel buiten gespeeld wordt, of b.v. bij buitengymles.
“Oude meester”
Op verzoek van het bestuur meld ik u nu alvast dat volgend cursusjaar mijn laatste schooljaar zal zijn,
wegens te bereiken pensioengerechtigde leeftijd. Eind november 2016 hoop ik 65 jaar te worden en de
regeling is dat ik daarna nog 9 maanden in verwachting ben van A.O.W. en pensioenuitkeringen. Dat
betekent dat ik het cursusjaar ga afmaken. Een zomervakantie is een natuurlijke scheiding en mijn
opvolger/ster kan dan mooi beginnen per aanvang nieuwe cursus. Er zij veel mensen die ernaar uitkijken
om met pensioen te gaan; Ik moet nog erg wennen aan het ideeB..
Vierdaagse.
Maandagavond en dinsdagavond in stromende regen toch wel opgewekt gelopenBB.
Doppen inzameling stopt
Er kunnen geen doppen meer op school worden ingeleverd.
TSO

Voor contact met de TSO kunt u mailen naar TSO@wegwijzeralteveer.com
ANDER NIEUWS
Zuidwolde, 7 juni 2016
380 leerlingen doen mee aan een zeer geslaagde en gevarieerde sportdag!
Een stormbaan in het zwembad, atletiek op het sportveld, korfbal,
klootschieten, badminton, turnen en judo. Het sportpark in Zuidwolde werd
volop benut tijdens de jaarlijkse sportdag.
Ieder jaar wordt er door de sportdagcommissie een grote sportdag
georganiseerd voor de leerlingen uit groep 5 t/m 8. De sportdagcommissie bestaat uit leerkrachten van De
Klimtoren uit Drogteropslagen, De Bosrand uit Kerkenveld, De Wegwijzer uit Alteveer, Het Veldboeket uit
Veeningen en Het Groene Hart en De Heidevlinder uit Zuidwolde ondersteunt door de sportfunctionaris van
gemeente De Wolden.
Gevarieerd programma
De sportdagcommissie probeert ieder jaar een uitdagend en gevarieerd programma samen te stellen.
Prestatiegericht en recreatief, kracht en soepelheid, binnen en buiten. Voor ieder wat wils!
Verenigingen
Verschillende verenigingen hebben zich ingezet om deze sportdag tot een succes te maken. Dank gaat uit
naar Johan Jasper Feijer voor judo, Gymnastiekvereniging DOS, Badmintonvereniging De Slagen,
Klootschietvereniging EDKV, het zwembadpersoneel en Korfbalvereniging ZKC.

Kinderloop voor Hoop
Heb jij je al ingeschreven voor de KinderLoop voor Hoop? Je kan nog steeds het
aanmeldformulier met het inschrijfgeld inleveren bij je juf of meester. (zie bijlage)
En binnenkort wordt de naam voor de kikker bekend gemaakt, en wie die naam
bedacht heeft. Wie weet ben jij dat welB!
Nog even voor de zekerheid: de kinderen van groep 1 t/m 4 mogen op zoek
gaan naar sponsors.
Zij lopen allemaal 24 minuten.De kinderen van de groepen 5 t/m 8 lopen met een groepje.
Ze lopen in totaal 240 minuten, dat is 4 uur. Maar dat gaat in estafette vorm.
Dus met meer kinderen in je groepje, hoef je minder lang te lopen.
Voor jullie is het ook de bedoeling dat je leuke acties verzint om zodoende geld op te halen voor KWF.
Vind je het leuk om ons te volgen? Dat kan! zoek ons op op Instagram: slvh_kinderloopzuidwolde.
Wij zijn klaar voor de start, jullie ook??
De commissie van de KinderLoop voor Hoop

Bibliotheken De Wolden zijn op zoek naar een enthousiaste dreumesleidster voor de dreumesuurtjes in de
bibliotheken van Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde. (zie bijlage)
NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 / 2
We zijn met het laatste thema van dit schooljaar bezig: thema kunst.
Het thema ligt niet zo binnen de belevingswereld van de kinderen.
Zelf aan de slag gaan is heel belangrijk in dit thema, maar daarnaast leren de kinderen ook kijken naar
kunst. De kinderen werken aan verschillende kunstwerken: een schilderij van Mondriaan met kralen of
plakken met stroken, een beeld bouwen van klei, een kunstwerk van kosteloos materiaal,
tekenen van een zelfportret, een lijst vouwen, mengen met verf.
Er zijn al heel wat mooie kunstwerken te zien in onze klas en allemaal gemaakt door de kunstenaars van
groep 1 en 2.
Na de zomervakantie starten we met het thema thuis.
GROEP 3 / 4
Inmiddels zijn alle cito-toetsen afgerond en werken we weer in het gewone ritme. Alhoewel er liggen nog
een aantal leuke dingen in het verschiet.
● dinsdag 5 juli naar de bibliotheek in Zuidwolde i.v.m.vakantieliezen
● woensdag 6 juli vieren Juf Engelsman en juf Mulder hun verjaardagen
● donderdag 7 juli mogen wij ‘s middags naar de musical kijken van groep 8 in de Alke
● vrijdag 8 juli houden wij onze podiumkunsten om 11:30 in het speellokaal
Kortom wij gaan ons niet vervelen.
De kinderen krijgen dus dinsdag 5 juli een tasje met boeken mee naar huis om thuis te lezen. Dit alles om
te voorkomen dat de kinderen door 6 weken zomervakantie een verval laten zien in hun leestempo. Tasje
en boeken moeten na de zomervakantie weer ingeleverd worden. Wij raden u dan ook van harte aan om
thuis te blijven lezen tijdens de zomervakantie.

GROEP 5
Nog een paar weken en dan is het alweer zomervakantie. Wat gaat een schooljaar toch snel voorbij. We
hebben de afgelopen weken hard gewerkt; de laatste methodetoetsen zijn afgenomen en ook de Cito
toetsen hebben we weer achter de rug.
Complimenten hoe de kinderen dit allemaal hebben opgepakt.
Naast het toetsen hebben we genoeg andere leuke dingen gedaan. Zo hebben we genoten van een
heerlijke (en erg warme) sportdag en zijn we bijvoorbeeld naar het bos geweest om levend stratego te
spelen.
Afgelopen dinsdag kwam Twan met een mol in de klas. Gevangen in
eigen tuin. 'Dat zo'n klein diertje zoveel schade aan kan richten' was 1
van de reacties. Samen hebben we ons dan ook snel in de achtergrond
van het diertje verdiept. Wist je bijvoorbeeld dat een mol wel 32 keer zijn
eigen lichaamsgewicht kan optillen en dat er speciale mollenbollen te
koop zijn? Twan bedankt voor deze leerzame middag!

GROEP 7/8

Zeilschool 't Stekelbaarsje
Mardijk 21 8581 KG Elahuizen
Tel: 0514 602 728
info@stekelbaarsje.nl

Kamp verslag

(gemaakt door Luuk en Rick)

Dag 1:
‘s Morgens om half 9 gingen we met de bus naar zeilschool Het Stekelbaarsje in Elahuizen (Friesland).
Toen we aankwamen gingen ze zich voorstellen en daarna gingen ze ons een paar verhalen vertellen over
wat ze hadden beleefd en sommige daarvan waren grappig. Het gebouw was gemaakt in 1780.
Daarna gingen we onze spullen in de kamers leggen en onze bedden klaar maken en toen gingen we
buiten met natte zwabbers over het zwarte zeil op het andere team gooien.
Er waren 2 teams gemaakt, daarna moesten we een zwemvest aandoen en gingen we zeilen naar een
dorpje (Heeg) waar we een speurtocht gingen doen. ‘s Avonds gingen we een dropping doen en als er een
auto langs kwam moest je je verstoppen in de bosjes anders werd je een stuk terug gezet.

Dag 2:
‘s Morgens om half 9 ging de muziek aan en mochten we vrij rondlopen door het gebouw, alleen de
meesten waren al voor half 9 stiekem aan het rondlopen. Om 9 uur moest de corvee dienst de borden
enzovoort op de tafels zetten en na het eten moest de corvee dienst alles weer opruimen en schoonmaken.
Daarna werden er 2 groepen gemaakt en de ene groep ging met de rondvaartboot naar een vlot, waar
allemaal kleine zeilbootjes aan vastgebonden zaten. De andere groep ging met een super grote zeilboot
naar konijnen eiland en ging vlotten bouwen, waarna ze een race over het water deden met de vlotten.
We gingen toen op Pinguïn eiland op de banaan. Toen we terug kwamen gingen we barbecueën en daarna
gingen we lasergamen op Pinguïn eiland en op een ander eiland vuurtje stoken. Op de terugweg vertelde
iemand van hun een verhaal over een haai die boten op kon eten.

Dag 3:
Om half 9 ging de muziek weer aan en mochten we weer vrij rondlopen. Na het eten gingen we onze
spullen inpakken en dat moesten we buiten leggen, daarna pakte we allemaal weer een zwemvest en
gingen er een paar kinderen op de zeilboten en de anderen op een grote zeilboot en gingen we het spel
Hollandse leeuwen doen, maar een paar boten waren er nog niet.
Toen ze er wel waren gingen we levend stratego doen, daarna gingen we naar een dorpje waar we patat
gingen eten. Toen we terug kwamen was de bus er en op de terugweg hebben we liedjes gezongen die we
geleerd hadden.
Bij het viaduct van Zuidwolde en Alteveer ging het kofferruim open en vielen er een paar koffers uit.
Het was een super leuk kamp!!!!

Meer foto’s van het kamp zijn te vinden op onze hoofdsite http://www.wegwijzeralteveer.nl

GROEP 8
Over een paar weken is het schooljaar afgelopen. We hebben samen veel dingen beleefd. Zo’n laatste jaar
is toch bijzonder. We sluiten niet alleen dit schooljaar af, maar ook de periode op de Wegwijzer. Dat laten
we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Wij mogen een geweldige musical laten zien op donderdag 7 juli
in dorpshuis De Alke. ‘s Middags wordt deze rond 13:15 opgevoerd voor de kinderen van school en ‘s
avonds voor iedereen die zin heeft om te genieten van een muzikale voorstelling.

Musical: “Alles Overboord!”
7 juli, locatie: dorpshuis De Alke
13:15 voor de kinderen van school
19:15 inloop met koffie die u aangeboden
wordt door de ouderraad.
19:30 aanvang musical: “Alles
Overboord!”.
(tijdens pauze is er gelegenheid om voor
eigen rekening een drankje te bestellen)

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

