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Nieuwsbrief 1, cursus 2016/2017

KIND OP MAANDAG
Week 39: 26 t/m 30 september 2016
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7

NLB: lied 606:1 Met Mozes zijn wij meegegaan.

Week 40: 3 t/m 7 oktober 2016
De berg Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20

NLB: lied 310

Éen is de Heer, de God der goden..

Week 41: 10 t/m 14 oktober 2016
NLB: lied 362:3 Van U is deze wereld, deze tijd ...
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De intocht in het land, Jozua 3,4
Week 42/43: 17 t/m 28 oktober 2016
David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
De sombere koning, 1 Samuël 16:14-23
Een lied van David, Psalm 23
DATABANK
donderdag 29 sept
maandag 10 oktober
donderdag 13 oktober
maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober
dinsdag 25 oktober
donderdag 27 oktober
dinsdag 1 november
maandag 7 november
woensdag 16 november
dinsdag 22 november

Schoonmaakavond groep 1,2 en 3 vanaf 19.00 uur
Studiedag; kinderen hele dag vrij
Groep 6,7 en 8 naar Tamboer
Inloopavond (18.30 - 19.00 uur)
Herfstvakantie
Groep 6 Drents museum (8.00 - 12.30 uur)
Groep 5 hunebedcentrum (8.30 - 13.30 uur)
Groep 7/ 8 Kamp Westerbork ((8.20 - 13.45 uur)
Groep 7/ 8 Drents Archief ( 8.30 -12.30 uur)
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8
Fotograaf op school

ALGEMEEN
SCHOOLNIEUWS
Vakantieregeling 2016 -2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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

Studiedag
Studiemiddag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

maandag 10/10 is gewijzigd
maandag 16/1 vanaf 12.00 uur
woensdag 15/2
donderdag 4/5
woensdag 5/7

Voortgangsgesprekken
1e Rapport
2e rapport

woensdag 16/11
woensdag 1/3
woensdag 12/7

Nieuwe leerlingen: We mogen Clemens de Jonge verwelkomen in groep 1, Saar Snippe in groep 2, Lieke
Boelens in groep 3, Anna Snippe in groep 4 en Ravi Boelens in groep 6. Allemaal een fijne tijd toegewenst
op de Wegwijzer.
Renovatie klaslokalen
De laatste vrijdag voor de vakantie is er hard gewerkt om de lokalen leeg te maken en alles weg te bergen.
In de planning vooraf was gedacht dat het in één keer aanpakken van de hele school een te grote klus zou
zijn in de vakantie. Verder hadden we speellokaal, bibliotheek en tussenlokaal hard nodig om alle spullen te
bergen. Met dank aan meewerkende bedrijven, die ook op zaterdagen gewerkt hebben, vakantiedagen
verschoven- is het wel gelukt om de geplande lokalen af te krijgen.
Als je nu het verschil ziet tussen de twee lokalen die nog moeten en de andere, dan kun je alleen maar
concluderen, dat verfrissing van het uiterlijk hard nodig was. Zowel het wegwerken van schoonmetselwerk
als een nieuwe lichte zolder, geven een totaal andere beleving. Het nieuwe systeemplafond geeft ook een
veel betere isolatie, waardoor het beduidend minder warm is in de lokalen. Verder hadden we altijd last van
“holle klank” en kon je elke pen die op de grond viel duidelijk horen.
Dat is door isolerende en geluiddempende platen een stuk verbeterd, waardoor leerkrachten en leerlingen
minder ruis ervaren.
Het minder warm zijn is ook gevolg van aanbrengen van bovenzonwering voor de ramen. Helaas bleek al
de eerste dag dag ‘s ochtends de laagstaande zon bijna loodrecht op die bovenramen scheen en dat
daardoor de werking van de digiborden verstoord werd.
Er wordt druk aan gewerkt om dit probleem te verhelpen. De lokalen zijn tevens voorzien van ledverlichting
met automatische aansturing. Ook dat laatste kent nog wat kinderziektes, zodat soms in het weekend het
licht blijft branden, maar als programmatuur is aangepast, komt dat wel goed.
Door de combinatie van zonnepanelen en ledverlichting denken we aardig richting energieneutraal te gaan
v.w.b. de elektriciteitsbehoefte.
De resterende lokalen worden in de kerstvakantie aangepakt, omdat droogproces van muren te veel tijd
vergt om dit in de herfstvakantie te kunnen realiseren.
Ik wil namens het team alle mensen die meegewerkt hebben ( vrijwillige ouders en vakmensen ) heel
hartelijk bedanken voor manier waarop de renovatie tot stand is gebracht. Erwin Pol, en andere
medewerker van Corn installatie, Michael Groen van Meyerink schilderwerken, Jos Feyer stucadoorsbedrijf
en firma Haar Zuidwolde ( zonwering) hebben er hard aan getrokken om alles niet alleen binnen de tijd,
maar ook volledig naar wens klaar te krijgen. Ook de belangeloze medewerking van oud bestuurder Ipe
v.d. Deen, die aanvankelijk het project heeft opgestart en het tekenwerk heeft verzorgd, samen met Irene
Mulder en Rianne Bosscha vanuit het team èn André Bonnen als toezichthouder: hartelijk dank.
Daarmee wil ik Berrie Bakker, die als bestuurder het geheel heeft gecoördineerd en veel kleine
uitvoeringszaken heeft gedaan samen met andere bestuurders of O.R. leden, in het bijzonder noemen.
Besturen is een vrijwilligersbaan, maar als je ziet hoeveel tijd dat dan vergt, dan past grote dank.
Oproep
In voorgaande stukje wel alle ouders die meegeholpen hebben van harte bedankt en de mensen die er
waren, waren we bijzonder blij mee!!! Wat wel opvalt is dat helaas een grote groep òf niet kon, of er
gewoon niet was. Dat was ook op de klussenavonden het geval. Voor iemand die dan alleen staat te
poetsen op de zonnepanelen en het werk lang niet af krijgt, een teleurstellende ervaring.
Daardoor is o.a. op de laatste klussenavond en morgen het lang niet gelukt om de zonnepanelen schoon te
maken. Bij dezen oproep aan ouders, die niet konden op door ons aangegeven tijden, een paar uurtjes
voor deze klus beschikbaar te stellen. In overleg kan dan worden afgesproken, wanneer we dat doen.
Donderdagavond 29 september tijdens de schoonmaakavond voor de onderbouw willen we daarmee
beginnen als er voldoende mensen zijn. Vanaf 19.00 u. Mogen we op uw hulp rekenen ??

Ouderhulp
Luizenmoeders /vaders gevraagd. We zijn op zoek naar mensen, die na elke vakantie, willen helpen met
de luizencontrole. Via mail naar secretariaat@wegwijzeralteveer.com kunt u zich hiervoor opgeven. Deze
controles behoeden ons voor snelle uitbreiding, indien deze beestjes zijn gesignaleerd.
In eerste controle na de zomervakantie is niets verdachts gevonden en daar waren we blij mee.
Toetsenborden laptops.
Een paar kinderen waren ermee begonnen om met schaar of ander instrument de toetsen van de
toetsenborden te slopen. Anderen volgden al snel en namen die vernielzuchtige trekjes over. Goed
voorbeeld doet navolgen, maar slechte voorbeelden blijkbaar nog meer-. Daardoor waren een groot
aantal laptops niet meer te gebruiken. Via via, konden we aan nieuwe toetsenbordjes komen, die in de
bestaande computers gebouwd konden worden. In de klassen nu weer goed te gebruiken laptops.
We weten van een aantal kinderen de namen.
Vanaf nu gaan we vernieling van spullen verhalen op daders.
U moest eens weten hoe makkelijk kinderen met spullen van school omgaan en soms moedwillig dingen
kapot maken.
Zendingsgeld
We zijn het jaar begonnen met de kinderrommelmarkt die bij de fam. Jonkman
werd gehouden. Oude schoolplaten en banken hebben mooi wat geld
opgebracht. Een aantal kinderen - en hun ouders !! - hebben zeer hun best
gedaan om d.m.v. spelletjes, kniepertjes bakken, appelflappenverkoop,
schminken, spullen verkopen etc. etc. geld in te zamelen voor de actie:
Samenloop voor hoop.
Zaterdagmorgen 17 september hebben we met 23 leerlingen meegelopen met “Samenloop voor Hoop in
Zuidwolde. Misschien is de tijd op zaterdagmorgen niet de meest geschikte, maar dat aantal hadden wij,
met name uit de bovenbouw, hoger verwacht.

Ouders van kinderen uit de onderbouw hebben veel lege flessen gedoneerd, waardoor het totaalbedrag
inclusief 2,50 inschrijfgeld voor jonge kinderen die meelopen, voor onze school uit komt op rond de 1000
euro. Dat is een heel mooi bedrag en daar willen we ouders en kinderen van harte voor bedanken.
We hebben besloten om dit jaar het zendingsgeld ook te besteden aan onderzoek om kinderen met kanker
beter te kunnen helpen. Mag uw kind op maandagmorgen een kleine bijdrage meenemen ??
U kunt ook de collectemunten van de kerk daarvoor gebruiken. Vorig jaar is gespaard voor Bartimeüs
Sonneheerdt, voor 3 D printers voor voelbaar onderwijs aan blinde kinderen. Er kon een bedrag van
985,62 euro overgemaakt worden. Vele kleintjes maken één grote. Van dat bedrag was er 145 euro aan
plastic munten van de kerk gespaard, dus die mogelijkheid blijkt toch in een behoefte voorzien.

EXIT- vragenlijst groep 8, mei 2016
In mei 2016 hebben de ouders van de leerlingen in groep 8 een oproep gekregen om een vragenlijst in te
vullen n.a.v. hun ervaring van 8 jaar Wegwijzer. Wij willen de ouders die dit hebben gedaan hiervoor
danken. Helaas was de respons niet zeer groot en ervaren wij deze niet als zeer betrouwbaar. Om toch de
punten die onvoldoende gescoord hebben aandacht te geven willen wij deze bespreken tijdens de
bijeenkomsten van de ouderklankbordgroep. Wij hopen door het voeren van een dialoog tot verbeterpunten
te komen. In sommige gevallen zijn vragen die gesteld zijn ook zeer zwart/wit en vragen deze ook om een
toelichting.
Punten die wij gaan bespreken zijn o.a. aandacht voor creatieve ontwikkeling, efficiënt werken door leraren,
informeren over zorg en begeleiding, voorbereiden op het VO-onderwijs.
Bent u ouder van een leerling bij ons op school en wilt u wel meedenken en praten dan nodigen wij u van
harte om u aan te melden voor de ouderklankbordgroep. Bijeenkomsten voor het komende schooljaar
staan gepland voor maandagavond 16 januari en woensdagavond 1 februari 2017.
Uitleg aanwezigheid leerkrachten bij buitenschoolse activiteiten
In de bijlage vindt u weer een opsomming van allerlei buitenschoolse activiteiten. Dit zijn er zoveel, dat het
onmogelijk is voor ons als teamleden om daar overal bij te zijn. Wanneer u als ouder uw kind opgeeft voor
een activiteit, dient u in onderling overleg voor vervoer en begeleiding te zorgen. Dat valt buiten onze
taakstelling. Daar waar het lukt zullen we als belangstellende aanwezig zijn, maar u kunt niet van de
leerkrachten verwachten dat zij overal bij zijn en leiding nemen. Het zijn buitenschoolse mogelijkheden,
waar uw kinderen naar toe kunnen en school draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid. Opgave vaak wel
via school, die dan groepjes samenstelt. Rest is voor ouders. Veel activiteiten zijn erg leuk om aan mee te
doen, maar het is wel een vrijetijdsbesteding. Daarmee hoop ik de ruis die er op dit punt was, wat
weggenomen te hebben.

Fietscontrole groep 5 t/m 8
Op woensdag 5 oktober komen twee vrijwilligers de fietsen keuren vanaf 8.30 uur. (zie bijlage voor
fietscontrole)

KINDERBOEKENWEEK 5 - 13 OKTOBER 2016
Beste opa’s en oma’s,
(wij hopen dat de ouders van de kinderen bij ons op school dit door willen geven),
Op 5 oktober start de nationale Kinderboekenweek met als thema ‘opa’s en oma’s voor altijd jong’.
Wij zullen anderhalve week op school veel aandacht hebben voor het lezen van boeken en allerlei
activiteiten die samenhangen met het lezen van boeken, maar ook met activiteiten die gekoppeld zijn aan
het thema van dit jaar.
Aangezien opa’s en oma’s dit jaar tijdens de Kinderboekenweek centraal staan, willen wij ook graag opa’s
en oma’s van de kinderen bij ons op school in het middelpunt zetten.
De activiteiten waar opa’s en oma’s in alle groepen op school aan deel kunnen nemen zijn:
- Een kijkje in de klas nemen van uw kleinkind tijdens schooltijd.
- Voorlezen aan de klas waarin uw kleinkind zit.
- Iedereen is van harte welkom tijdens de inloopavond rondom de Kinderboekenweek op 13 oktober van
18:30 uur tot 19:00 uur. Gezamenlijke afsluiting om 19:00 uur.
Het meekijken in de klas is dagelijks van 8:30 uur tot 9:30 uur mogelijk met een maximum van 4 personen
per keer.
Het voorlezen is dagelijks vanaf een half uur voor eindigen van de schoolochtend. Hiervoor kan 1 persoon
per keer in de klas komen.

Bij de ingang van het lokaal van uw kleinkind hangt een inschrijfformulier betreffende beide activiteiten. De
ouders van de kinderen mogen met uw toestemming uw naam noteren bij de gewenste activiteit of
(wanneer dit niet mogelijk is) dit per mail doorgeven aan de groepsleerkracht. Inschrijven is op volgorde van
aanmelden en vol=vol.
Wij hopen dat er veel animo voor is en dat wij vele opa’s en oma’s mogen ontvangen bij ons op
school!
TSO
Voor contact met de TSO kunt u mailen naar TSO@wegwijzeralteveer.com
ANDER NIEUWS
Sparen voor spel- en leermaterialen
We hebben al ruim 400 punten gespaard, door de codes op
de kaartjes in te voeren. U kunt deze thuis zèlf invoeren en
aan onze school doneren of in de grote “bus” in school
deponeren of bij de supermarkt afgeven.
Vanaf woensdag 7 september t/m dinsdag 11 oktober kunt u schoolpunten sparen voor onze school.
Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van € 10,- een schoolpunt. Op de
website jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u eenvoudig de punten schenken aan een deelnemende
basisschool. Hoe meer punten onze school verzamelt, hoe meer wij kunnen besteden aan spel- en
leermaterialen. Aan het einde van de actie verdelen we het beschikbare budget over alle deelnemende
scholen op basis van het aantal ontvangen schoolpunten. Iedere school krijgt dan een cheque uitgereikt
waarmee aankopen (zonder of met bijbetaling) kunnen worden gedaan uit een grote selectie producten.
Spel-/ en praatgroep KIES
In gemeente De Wolden willen we vanuit het CJG starten met een spel-/ en
praatgroep KIES (kinderen in echtscheidingssituaties). Deze groep is bedoeld
voor alle kinderen van de basisschool en speciaal onderwijs groep 4 t/m 8 én
voor jongeren op het voortgezet onderwijs, die een echtscheiding hebben
meegemaakt, ongeacht hoe de scheiding is verlopen. Belangrijk is dat de scheiding minimaaleen half jaar
geleden is. Bij voldoende aanmeldingen kan de KIES- groep gestart worden.
(zie voor meer informatie de bijlage)

Activiteitenkalender in de bijlage

Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan centraal onder het motto: voor
altijd jong! Bruna wil graag samen met u het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom geven wij het
Kinderboekenweekgeschenk ‘Oorlog en vriendschap’ van Dolf Verroen cadeau bij €10,- aan kinderboeken
en organiseren we een belangrijke scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’.
Een fantastische manier om uw schoolbibliotheek uit te breiden! Voor meer informatie zie bijlage.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 / 2
We zijn na de zomervakantie gestart met een groep van 22 kleuters; 13 oudste kleuters en 9 jongste
kleuters. Er komen ook al weer 2 kleuters meedraaien die volgende maand 4 jaar worden.
We werken in de kleutergroep alweer een poosje over het thema “thuis”uit de methode Kleuterplein.
Een mooi thema om een nieuw schooljaar mee te beginnen.
We hebben al 2 letters geleerd:” t “ en “ i ”. De nieuwe letter is “s”, de kinderen mogen de komende week
iets meenemen voor de lettertafel dat met de letter “s”begint.
Vanaf volgende week gaan we werken over de Kinderboekenweek.
Van 26 september tot en met 7 oktober is Jiske Lensen bij ons in de groep voor snuffelstage.
Jiske een fijne tijd toegewenst.
GROEP 2 / 3
De kippen die bij juf van Leeuwen wonen zijn aan de leg. En dus was het tijd om van de eieren een lekkere
cake te bakken. Groep 2 en 3 hebben samen een cake gebakken op een dinsdagmiddag.
Eerst hebben we samen naar een filmpje gekeken over cake bakken en daarna zijn we zelf druk aan het
werk gegaan. De kinderen mochten om de beurt helpen.
Het meel, de suiker en de boter gingen we heel goed afwegen.
De cakevorm moesten we goed invetten met boter, de boter zacht kloppen in de beslagkom, suiker erdoor
mixen en in 1 keer het cakemeel en de 4 eieren toevoegen. Het beslag moest wel 5 minuten geklopt
worden met de mixer, om de beurt mochten we de mixer even vasthouden.
Eindelijk was het beslag klaar en mocht het in de cakevorm.
Het was best spannend om de cake in de hete oven te plaatsen. Af en toe gingen we even kijken naar de
cake. De cake rook heerlijk, maar was nog net niet klaar toen de bel ging.
De juffen hebben de goed gelukte cake uit de oven gehaald na schooltijd.
De volgende dag hebben alle kinderen van groep 1,2 en 3 een plakje cake geproefd van hun eigen
gebakken cake.

GROEP 4/5
Rekenen
De kinderen van groep 4 en 5 zijn al druk bezig geweest met het oefenen van de tafels. Het komt veel
tijdens de lessen terug, dus extra handig dat zij dan de tafels kennen. Groep 4 gaat aan de slag met de
tafels 2 en 10 en groep 5 herhaalt de tafels 1 t/m 6 en 10. Deze hadden ze al moeten beheersen (eind
groep 4), maar vanwege de zomervakantie is dit bij een aantal helemaal weggezakt. Zaak dat dit weer snel
wordt opgepakt.
Wat leren de kinderen de aankomende weken nog meer tijdens rekenen:
groep 4: oriëntatie op de getallen t/m 100 (wat komt ervoor en erna: ...30- en ...69... ), welk getal is het
grootst, springen op de getallenlijn (het getal 46, 4 sprongen van 10, daarna een grote hup van 5 en een
kleine hup van 1) of in geld (4 briefjes van 10, 1 briefje van 5 en 1 euro) - optellen en aftrekken tot en met
20 (3+4=7 dus 13+4=17) - optellen en aftrekken tot en met 100 (3+4=7 dus 13+4=17 dus 53+4=57) - tijd
(de 24-uurs notatie wordt aangeleerd, 1:00 uur of 13:00) - introductie cm (liniaal) en kg (pak suiker),
herhaling m (grote stap)
groep 5: oriëntatie op de getallen t/m 1000 (195...196..), tientallen (160...170-) en vijftigtallen
(200..250...) - optellen en aftrekken tot 100 - introductie km en gram (1000 gram is 1 kg) - herhaling cm
(breedte nagel), m (grote stap),
GROEP 6
Burgemeester de Groot kwam bij ons in de klas.
De burgemeester kwam ons vertellen over de Oktobermaand Kindermaand. De Oktobermaand
Kindermaand stimuleert kinderen en hun (groot)ouders om in de vrije tijd kennis te maken met culturele
activiteiten in kunst- en erfgoedinstellingen. Het project biedt kinderen van 4 t/m 12 jaar de kans om gratis
kennis te maken met culturele instellingen en culturele activiteiten.
De programmaboekjes van Oktobermaand Kindermaand zijn door de burgemeester in de klas uitgedeeld.
Wij hebben samen met de burgemeester ook nog het ‘verjaardagsspel gespeeld. Inge, Lars, Milene en
Justin waren de winnaars. Ten slotte mochten de kinderen nog vragen aan hem stellen. Hopelijk maakt u
gebruik van de activiteiten die aangeboden worden.

Roald Dahl week
Van 13 - 20 september hebben wij aandacht besteed aan de Roald Dahl week.
Vele boeken van Roald Dahl hebben centraal gestaan in onze klas en wij hebben er diverse activiteiten
mee gedaan. Ook de komende tijd blijven wij actief aandacht besteden aan deze schrijver en het
legendarische taalgebruik in zijn boeken.
Als extra verrassing voor de kinderen zijn wij op 15 september samen met groep 7/8 naar de bioscoop
geweest om de verfilming van het boek ‘de G.V.R.’ te bekijken. Wij hebben met elkaar genoten van dit
culturele uitje!

Rekenen
Tijdens de rekenles gingen wij bouwen d.m.v. een plattegrond met hoogtegetallen. De kinderen hadden
helemaal niet door dat ze aan het rekenen waren!

GROEP 7/ 8
Kinderpostzegelactie
Kinderpostzegels zet zich in voor kinderen die een steuntje in de rug nodig
hebben. Hier in Nederland, maar ook in Afrika, Azië en Midden-Amerika.
Bij de Kinderpostzegelactie zetten kinderen zich in om andere kinderen te helpen. Vanaf 28 september
helpen dit jaar groep 7 en 8 mee met de verkoop van kinderpostzegels. Met de verkoop zorg je ervoor dat
er geld is voor hulp aan andere kinderen. Bijvoorbeeld voor kinderen die moeten werken en niet naar
school kunnen. Kinderen die niet thuis wonen, omdat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen. Of kinderen
die hele hele nare dingen hebben meegemaakt. Kinderpostzegels is: voor kinderen, door kinderen!
Dat maakt deze actie heel bijzonder. En het is nog leuk om te doen ook! Voor wie ga je op pad?

Dit jaar staan Cecilia, Chelsea, Gregory, Khadji en Sjors in de spotlights. Vijf kinderen met een eigen
verhaal over hoe ze geholpen zijn door Kinderpostzegels. Ze leggen het zelf uit in hun filmpje of lees hun
verhaal.(klik op de link voor verdere info)
Plusklas
Wij zijn dit jaar fris van start gegaan met een groep van 11 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 in de plusklas.
Een spannende start waar direct door de kinderen werd ervaren dat zij op een andere manier worden
aangesproken dan in hun ‘gewone’ klas.
De kinderen werken gedurende het jaar altijd aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan een project of
vakgebied. Op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling zijn de kinderen allereerst na gaan denken over
manieren om tot leren te komen en hebben zij na moeten denken over voorbeelden van onbewust tot leren
komen en bewust tot leren komen. Vervolgens zijn de kinderen gaan uitzoeken welke eigenschappen en
vaardigheden zij beheersen of juist willen leren om verder te komen in hun persoonlijke ontwikkeling.
Dit is een voorbereiding om tot persoonlijke leerdoelen te komen. Een hele klus, soms confronterend en
ook een spannende stap om te nemen voor de kinderen. Maar...wat zetten deze kanjers goed door zeg!
Zoals gezegd zijn wij ook altijd bezig met een project of vakgebied. Dit jaar zijn wij gestart met een project
met betrekking tot de natuur waarin de kinderen een overzicht maken van de verschillen en
overeenkomsten tussen enkele dieren en bomen en nadenken in welke biotoop bijvoorbeeld een reiger of
een bosmier leeft. Vervolgens zoeken wij gezamenlijk uit of deze dieren en bomen in één gebied voor
kunnen komen en maken de kinderen een maquette van deze tuin. Omdat kennis delen ontzettend
leerzaam is, zullen de kinderen de maquette tonen aan de andere groepen in school en hun opgedane
kennis delen.
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
Volgende nieuwsbrief komt woensdag 26 oktober 2016

