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DATABANK
vrijdag 21 juli
maandag 4 september
dinsdag 12 september
dinsdag 19 september
woensdag 20 september
maandag 25 september
maandag 2 oktober
dinsdag 10 oktober

Kinderen vrij om 12.00 uur
Start nieuwe schooljaar
Informatieavond
Omgekeerde 10 minutengesprekken
Omgekeerde 10 minutengesprekken
Startavond Dotato ouders
Studiemiddag kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Dag cultuur voor alle leerlingen

ALGEMEEN
BESTUUR
Onlangs kopte het AD het volgende:

Vakschool wankelt door druk van opleidingsniveau
Vmbo-scholen die vakmensen zoals bouwvakkers en automonteurs opleiden, zien hun leerlingaantallen drastisch
teruglopen. Door de maatschappelijke druk om een zo hoog mogelijke opleiding te halen, kiezen scholieren liever
voor de theoretische tak van het vmbo, havo of vwo.
Dat is zorgelijk, stellen de VO- en MBO Raad, want vakmensen, zoals schilders, verpleegkundigen en
elektrotechnici, zijn nodig op de arbeidsmarkt. De sectorraden willen af van het idee dat hoe hoger de opleiding, hoe
beter het is. ,,Natuurlijk moet ieder kind zijn talenten benutten, maar dat talent hoeft niet per se in een theoretische
opleiding te zitten'', stelt Rosenmöller.
Terwijl in de samenleving grote waardering bestaat voor vakmensen, kleeft aan het vmbo en mbo het imago ‘niet
goed genoeg’, merken de VO- en MBO Raad.
Ton Heerts, voorzitter van de MBO raad voegt daar aan toe: “Het onderwijs is geen bol.com waar bedrijven nu
mensen bestellen die morgen afgeleverd kunnen worden.”
Ook de Bijbel is geen bol.com, waar je een kant-en-klaar pakket voor je wensen kunt bestellen. Toch roept het stukje
uit het AD bij mij twee gedachten op:
In Korintiërs 12 staat beschreven dat we allen verschillende gaven hebben gekregen, waardoor we elkaar aanvullen.
Er zijn veel lichaamsdelen, maar er is maar één lichaam. Vanuit de verschillende gaven hebben we verschillende
taken. Bedoeld om andere mensen mee te dienen.
Jezus was een timmerman. Of de zoon van een timmerman. Of een timmerman opgeleid door zijn vader. Het ligt er
een beetje aan welke interpretatie je kiest. Dat doet er niet zo veel toe. Feit is dat Jezus, een groot voorbeeld voor
ons, zijn wortels heeft in wat we nu een gezin zouden noemen waarin de ouders niet hoog opgeleid zijn.
Tot slot:
Een ode aan de timmerman. Onmisbaar. Degene die zorgt dat we kunnen wonen.
En een ode aan alle mensen om hen heen: de ouders die hem opvoeden, de leerkracht die hem leert rekenen, de
bosbouwer die zorgt voor hout, de chauffeur die zorgt voor de aanvoer van materiaal, de boekhouder die hem helpt
bij de administratie, de akkerbouwer en veehouder die zorgen dat hij kan eten, de arts die hem helpt bij schade door
zagen en hamers, de verzorgende die hem helpt als hij dat zelf niet kan.
We mogen trots zijn op onze kinderen, elk met het talent dat hem of haar gegeven is, en waar wij als ouders en
leerkrachten naast mogen staan om dat te ontwikkelen en te stimuleren.
Elk kind heeft het recht op eigenheid, en het vertrouwen dat het ook een stukje van het lichaam, van onze
gemeenschap en samenleving kan en mag zijn.
Namens het bestuur een fijne vakantie toegewenst,
Angelique Withaar

SCHOOLNIEUWS
Vakantieregeling 2017-2018
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Maandag 24-07 t/m vrijdag 01-09
maandag 23-10 t/m vrijdag 27-10
maandag 25-12 t/m vrijdag 05-01
maandag 26-02 t/m vrijdag 02-03
vrijdag 30-03 t/m maandag 02-04
vrijdag 27-04 t/m vrijdag 04-05
donderdag 10-05 en vrijdag 11-05
maandag 21-05
maandag 23-07 t/m vrijdag 31-08

Studiedag
Studiemiddag
Studiemiddag
Studiedag
Studiemiddag
Studiedag

woensdag 27-09-2017
maandag 2-10-2017
dinsdag 31-10-2017
woensdag 14-2-2018
donderdag 17-5-2018
woensdag 27-6-2018

In de loop van het jaar zullen nog een aantal studiemiddagen worden gepland.
Verandering in het rooster:
De kinderen hebben dinsdag 10/10/2017 een inspiratiedag cultuur op school. Ze zijn dus niet vrij!!!!!
De studiemiddag is verplaatst naar 31/10/2017

Afscheid directeur

En dan komt er na een periode van ruim 40 jaar een afscheid van een kleurrijke en bevlogen man.
Onze directeur Wim Kamphuis gaat met ingang van het nieuwe schooljaar met pensioen. Op donderdag
13 juli was het afscheidsfeest met de kinderen, vrijdag 14 juli is hij in het zonnetje gezet in een bomvolle
zaal gevuld met volwassenen: familie, (oud-)ouders, oud-leerlingen, mensen vanuit zijn enorme netwerk
binnen en buiten school, en vele anderen. Zaterdag 15 juli in een kleiner comité heeft hij afscheid
genomen van het team, ook in bijzijn van zijn familie.
Wim, bedankt voor de jaren waarin je je met hart en ziel hebt ingezet voor deze school. Dank voor de
betrokkenheid en het vuur waarmee je hier je werk gedaan hebt, altijd vanuit naastenliefde, op de school
met het gouden randje die je zo dierbaar is.
Het bestuur heeft besloten om je erelid van de vereniging te maken, en om dit zichtbaar te maken en te
houden hebben we sinds nu een echt meester Kamphuis plein.

Einde schooljaar.
Voor de groepen 2 t/m 7 begint de zomervakantie vrijdag 21 juli om 12.00 uur!
Als dit problemen geeft voor werkende ouders, dan is er opvang aanwezig tot 15.00 uur.
Afscheid stagiaires, onderwijsassistentes en leerkracht
Melanie Stille heeft het tweede deel van dit schooljaar stage gelopen in groep 1 /2 , maar ook bij de
kinderopvang en peuterspeelzaal. Daarnaast op vrijdagmiddagen assistentie bij handvaardigheid in de
hogere groepen. Van iedereen hoor ik dat het bijzonder jammer gevonden wordt, dat ze gaat vertrekken.
Dat zegt veel over inzet en betrokkenheid. Ik vind het altijd bijzonder om vroegere leerlingen in een
andere rol weer terug te zien. Melanie: alle goeds toegewenst voor de toekomst.
De laatste schoolweken zijn niet goed voor het “op gezond gewicht blijven”. De traktatie van Melanie
nauwelijks achter de kiezen en de volgende taart stond alweer klaar: Hanke Eleveld uit Linde heeft een
jaar lang stage gelopen in groep 3. Niet alleen assistentie in de groep, maar ook het paraat staan in de
bibliotheek, maken dat we ook haar zullen missen. Leerkrachten voelden zich ‘onthand” als ze er eens
niet was. Deon smits op sportief gebied en Annet Moes - helemaal uit Groningen - als PABO stagiaire
hebben een goede indruk achtergelaten.
Ook in groep 7 / 8 was er Lyanne als stagiaire van het alfa college. Stagiaires maken dat het leuk is om
stagiaires te begeleiden en dat zowel school als student plezier beleven aan zo’n stageplek. Allen hartelijk
dank.
Samantha Lefèbre heeft een jaar lang als onderwijsassistente leerlingen extra begeleid en leerkrachten
ondersteund. Dat heeft ze op een rustige en betrokken manier gedaan. Nooit op de voorgrond willen
staan, maar wel steeds aanwezig om te helpen. Ze werkte bij twee werkgevers: ‘s Ochtends in Alteveer
en ‘s middags in Hoogeveen. In Hoogeveen kon ze uitbreiding van uren krijgen en daardoor minder heen
en weer gevlieg.
Het spijt ons dat ze ons gaat verlaten. Onze dank voor je inzet voor onze kinderen en ondersteuning voor
leerkrachten, wensen we je alle goeds toe voor de toekomst.
Naast Samantha heeft Joke Sok uit Hoogeveen vanaf de meivakantie op twee middagen extra
ondersteuning geboden om een groepsarrangement in groep 6 mede uit te kunnen voeren. Haar
aanwezigheid was van korte duur; we hebben haar leren kennen als een gezellige collega. Joke ook van
harte bedankt voor je inzet. Joke was voor komend jaar alleen op een paar middagen beschikbaar en dat
is de reden waarom we op zoek moesten naar een andere onderwijsassistent.
Irene Mulder Feitsma heeft 7 jaar op onze school gewerkt. Irene heeft zich in de loop der jaren laten
kennen als een gedreven leerkracht, die een groep kinderen met humor, spelenderwijs aan het leren
kreeg. Ik werd vrolijk van de klassenbezoeken bij haar, omdat kinderen vaak amper in de gaten hadden
dat ze aan het leren waren, maar juist door die ingebouwde spelmomenten veel oppikten. Ook in het team
is ze een belangrijke schakel geworden. Irene kon afwijken van gevestigde patronen en ideeën inbrengen,
die ons verder brachten. Toen een paar jaar geleden de onderwijsinspectie vond dat onze plannen en
borging van activiteiten niet “smart” genoeg waren, heeft Irene dat stuk kwaliteitsbeheer mede vorm
gegeven. De lading heeft nu weer de gewenste vlag, waardoor inspectie weer tevreden is over onze
inspanningen goed onderwijs te verzorgen.
Ook al was Irene een deeltijdster met beperkte baanomvang, haar invloed was juist niet beperkt. Mede
omdat ze “het werk buiten de klas” zag liggen en daar een prima aandeel in had. Door terugloop van
leerlingen, was Irene als laatst gekomen, de eerste die weg moest. Ze stond al een aantal jaren in het
zgn. risicodragende deel van de formatie met eigenlijk de inspanningsverplichting om elders werk te
zoeken. Wat ons betreft had ze nog twee jaar kunnen blijven, maar Irene heeft werk gevonden in haar
woonplaats Emmen op een mytylschool. Zo’n baan, waarin ze haar verpleegkundige opleiding en
leerkracht ervaring kan bundelen, komt niet elke dag voorbij en daarom neemt ze nu afscheid.
Voorlopig nog niet helemaal: op vrijdagmorgens nog te vinden als leerkracht van groep 3. Een collega ,
die we zullen missen !! Irene, van harte bedankt voor je grote inzet voor de kinderen, plezierige en
inhoudelijke inbreng in het team. Het ga je goed.

Benoemingen
Mensen die vertrekken, worden meestal wel weer vervangen. De baan van Irene wordt tijdelijk opgevuld
door Willy Klunder, maar voor Samantha moesten we op zoek naar een vervanger( ster) . Aanvankelijk
was het moeilijk om geschikte kandidaten te vinden, die konden werken op de ochtenden.
Nadat er een oproep geplaatst is op facebook, hebben we meer dan 40 reacties mogen ontvangen.
Daardoor kon de lat hoog gelegd worden. We hebben benoemd: Mience Doornbos uit Coevorden.
Zij heeft ervaring als onderwijzeres, maar gaat in avondstudie orthopedagogiek studeren en kan die studie
niet combineren met gezin en een drukke leerkrachtbaan. Een bewuste keuze voor onderwijsassistent,
met op termijn mogelijk deeltijdwerk als orthopedagoog. Mience straalde in het sollicitatiegesprek
enthousiasme uit en ik feliciteer kinderen en team met de benoeming van deze onderwijsassistent.
Niet onbelangrijk voor een éénpitter:
Ze kan en wil ook invallen als leerkracht, wanneer dat plots nodig mocht blijken te zijn. Afgelopen
maandag was dat al het geval in de kleuterklas.
Dan is er nog de benoeming van Gaby Boonstra als directeur. Ik ben blij voor school dat het bestuur een
relatief jonge opvolgster heeft gevonden. Gaby was intern begeleidster op de Carrousel in Hoogeveen en
daarnaast ook managementtaken op de v.d Ploegschool. Na een aantal gesprekken met haar, ben ik
ervan overtuigd dat ze over meer dan voldoende competenties beschikt om de uitdaging van directeur
aan te kunnen gaan. In de krant heb ik laten optekenen dat je directeur kunt zijn bij de gratie van je team.
Ik laat een fijn team achter, met hart voor de zaak . Ik wens team en directeur een goede tijd toe, waarin
de mens/ het kind centraal blijft staan en systemen ondergeschikt blijven aan dat doel. Natuurlijk zullen er
andere accenten gelegd worden en dat is ook goed. Ze is al een aantal keren geweest en kijkt er meer
naar uit om het stokje over te nemen, dan degene die het aan het overdragen is…..
Van harte welkom binnen de Alteveerse kring en succes gewenst in het leiding geven aan deze fijne
school.
Terugblik afscheid

Donderdagochtend moesten de elektrische fietsen opgeladen klaar staan, werd ons meegedeeld. Geen
idee waarvoor… Zeker niet toen er aangebeld werd en vanuit Zuidwolde ingevlogen, de tafel werd gedekt
met een overvloed aan lekkere spullen. Aan de afwas, werden we onderbroken door veel lawaai en
werden we verrast door alle kinderen van school , die met prachtig versierde fietsen al bellend hun
opwachting kwamen maken. Toen pas werd duidelijk waarom we de fietsen klaar moesten zetten. We
kregen een tochtje aangeboden naar mijn geboorteplaats, Gramsbergen. Daar aangekomen in een strak
schema een schitterend terras aan het water, bezocht, het Gramsberger museum en een lunch in een
prachtig verbouwde boerderij. We moesten ons haasten om op de afgesproken tijd weer in Kerkenveld te
zijn. Daar bleken de kinderen ‘s ochtends allerlei circusacts ingestudeerd te hebben, en in de bijzonder
sfeervol ingerichte sportzaal, bleek dat Alteveer en Kerkenveld beschikt over een groot aantal artiesten,
die zo landelijk kunnen optreden.
Aline en ik zaten op een een verhoging, wat later een kruiwagenbank bleek te zijn met de namen van alle
kinderen erop en prachtige kussentjes met het logo van de Wegwijzer. Ook nog een kleine hint naar de
geraniums….

Geweldig , een topdag.… Daar is vast heel veel voorbereiding aan geweest en daar heb ik niks van
gemerkt. Hartelijk dank voor al diegenen , die zich daarvoor hebben ingespannen.
Vrijdagavond de receptie in de Alke. Gelukkig waren er wel wat mensen op afgekomen, om alles wat
grondig was voorbereid goed tot zijn recht te laten komen. Oud collega’s, vrienden, familie, ouders en
mensen vanuit werkrelaties, waren ruimschoots vertegenwoordigd.
We hebben ons bezwaard gevoeld door alle cadeaus, die we in ontvangst mochten nemen. Dat de
mensen er waren was al een cadeautje !!
Hartelijk dank voor de vele gul gegeven presentjes en vele kaarten met goede wensen. Dan heb ik nog
niet eens over de ballonvaart van het team, bezoek aan culturele evenementen, happen en trappen
arrangementen etc. etc. Het was overweldigend.
Op ludieke wijze werden mijn eigenaardigheden over het voetlicht gebracht door zowel bestuur, team en
O.R. als door Mans Zomer en Jan Michiel Bakker. Al of niet uitvergroot, een prachtige inkijk in de manier
waarop ik heb gewerkt. Ik heb opgesnoven dat het geheel van de avond niet alleen door ons, maar ook
door de gasten zeer werd gewaardeerd. De uitstekende leiding van de avond, bijdrages van diverse
organisaties, dankwoorden van de voorzitter en de wethouder, maakten mij stil, maar voedden
tegelijkertijd het gevoel dat we in Alteveer en Kerkenveld een school hebben die er staat. Ik heb daar in al
die jaren mogelijk wel een steentje aan bij mogen dragen, maar zonder de inspanning van velen, die
belangeloos tijd en inzet geven aan de school, was dat nooit gelukt. Die samenwerking met mensen uit
alle geledingen heb ik altijd bijzonder gewaardeerd en ik denk ook dat dat juist de kracht van onze school
als éénpitter is.
Temidden van mijn collega’s werd zaterdagavond bij een gezellig etentje het afscheidsdrieluik afgesloten.
Zonder die hardwerkende collega’s ben je nergens als directeur. Na vertrek van de adjuncten werd
Femke mijn steun in allerlei lastige doormeldingen aan alle mogelijke instanties. Planning - wat niet mijn
ding is - werd , naast medewerker kwaliteitszorg, Irene , op uitstekende wijze uitgevoerd. De zorg voor
leerlingen wordt uitstekend behartigd door Manon als i.b. ster en i.c.t. door Johan. Maar vooral het
vakmanschap van alle collega’s en de betrokkenheid op de kinderen maakt de school tot een
gemeenschap waar het goed toeven is. Dat is gelukkig niet afhankelijk van een directeur !!
Hartelijk dank voor de fijne samenwerking.
Ruim 40 jaar geleden mijn entree gemaakt in Alteveer had ik niet verwacht hier zolang te blijven. Mogelijk
ook omdat ik voor mijn gevoel het leukste meisje van het dorp heb kunnen veroveren…. Als gezin hebben
we ons altijd bijzonder thuis gevoeld in deze plattelandsomgeving. Denk dat er met mijn vertrek van
school een periode afgesloten wordt, waarin de directeur op het dorp woont. Dat heb ik als een voordeel
beschouwd. Mede daardoor leg je ook andere contacten en kun je naar buiten toe als vertegenwoordiger
van die school, maar ook dorpsgemeenschap opstellen.
Ik hoop dat ik met al mijn eigenaardigheden toch een radertje mocht zijn in de groei van de vele kinderen,
die ik de afgelopen jaren heb mogen begeleiden. Daarvoor is ooit een school opgericht, door Christelijke
ouders, die zich veel moesten ontzeggen om hun kind naar die Christelijke school te sturen, waar

waarden en normen, ontleend aan de Bijbel, belangrijk gevonden worden. Ik wens u allen toe dat die
school met dat “gouden randje” van blijvende betekenis mag zijn in de opvoeding en vorming van uw
kinderen. In die zin heb ik mij ook een arbeider in de wijngaard gevoeld.
Ik heb het voorrecht gehad met enorm betrokken bestuursleden nauw te kunnen samenwerken,
waardoor dat éénpitterschap” voluit gewerkt heeft de afgelopen jaren. Ook de ouderraadsleden, die altijd
klaar stonden en niet te vergeten de school schoonmaaksters waar altijd alles mee te overleggen was,
hebben ervoor gezorgd dat de best wel zware baan van directeur, aan alle kanten werd verlicht.
Allen hartelijk dank. Het binnenhalen van zowel de kinderopvang als de peuterzaal heeft me veel
voldoening geschonken en ook deze organisaties leidinggevenden en leidsters; het was was je te leren
kennen: hartelijk dank voor je inzet. De school als I.K.C. ( Integraal kindcentrum ) geeft een extra
dimensie en garandeert toekomstbestendigheid.
Tot slot - ik mocht niet zo lang praten / schrijven werd gezegd - dank aan al die prachtige kinderen zowel
op school als in de peuterzaal en kinderopvang, ook met al hun eigen “aardigheden”, waar ik al die jaren
van heb mogen genieten. Ik hoop er jong door te zijn gebleven en dat is ook de reden dat ik dit alles zeer
zal missen. Het wordt vast stiller op school na mijn vertrek, misschien zal ik op “mijn plein” een les van
buitenaf nog wel eens verstoren door het zingen van een lied.
Het ga u allen wel……..
Bedankt
Ook dit jaar waren er weer heel veel mensen in touw om te helpen op en rond school. Op het gevaar af
dat ik mensen vergeet toch maar een opsomming: verzorging uitleen bibliotheek, tussenschoolse opvang,
verkeersbrigadiers, computerouders, boekenpret, hulp bij handvaardigheid, klussenavonden,
schoonmaak, interne verhuizers bij de verbouwing, chauffeurs bij uitjes, hulp bij de Dorcasactie,
seizoentafels etc. etc.
Zonder al deze vrijwilligsters ( gers) zou de school geen school kunnen zijn. Hartelijk dank !!
In een vorige nieuwsbrief al gemeld , maar bij deze nogmaals de verdeling van de groepen over de
leerkrachten. ( zie bijlage )
Afscheid groep 8
Maandag zijn we naar het ponypark in Slagharen geweest, waar kinderen en de beide meesters ook nog
een extra rondleiding achter de schermen kregen van Ronnie de Vries. Ronnie en ouders die het vervoer
hebben verzorgd: hartelijk dank. Het was een leuke dag.
Dinsdagavond was de afscheidsavond. Lekker gegeten met elkaar en daarna had meester Wobbes voor
ieder persoonlijk een afscheidswoord. Elk kind heeft een tegel beschilderd met zijn naam en afbeelding.
Die tegels werden onthuld en midden in de cirkel een tegel voor Yhoran Sportel.
Ook in andere bijdrages was Yhoran niet uit beeld en dat gaf een speciaal gevoel. De klas heeft ook geld
ingezameld voor samenloop voor hoop: Ridder Yhoran. Voor de ouders elke keer weer momenten waarin
de leegte gevoeld wordt.
Nu groep 8 van school gaat, als een groep kinderen die er klaar voor zijn om een andere weg in te slaan,
wil ik niet nadat ik jullie alle goeds heb toegewenst, eindigen met het volgende gedicht:
“Plusklas”
Er is geen plusklas voor kinderen die heel lief zijn voor elkaar.
Geen sterren voor kinderen die snappen dat anders zijn niet raar is.
Geen arrangement voor kinderen die anderen kunnen helpen.
Geen methode voor kinderen die elkaars tranen kunnen stelpen.
Geen plusklas voor kinderen die goed zijn in sporten of een koprol.
Niet voor kinderen met goede ideeën, waar hun hoofd vol van zit.
Niet voor een kind dat goed kan koken, of kan stunten op zijn fiets.
Niet voor kinderen die lief zijn voor hun oma en de boodschappen halen.
De arrangementen, plusklasjes , sterrensystemen en gedram door gebrek aan tijd.
Alles in een vakje, maar het kind raken we soms kwijt……......
Wim.

Verkeersbrigadier
In de vorige nieuwsbrief is dringend om versterking gevraagd. Met dank aan die ouders die zich gemeld
hebben, is het bij lange na niet gelukt de bemensing voor verkeersbrigadiers rond te krijgen.
Het zij zo. Vooreerst is er nog niet voor gekozen het systeem op te heffen, maar te verminderen.
Met ingang van de nieuwe cursus staan er tussen de middag bij uitgaan school en aanvang school geen
verkeersbrigadiers meer. Wèl alle ochtenden tussen 8.15 en 8.30 u. Maandagmiddag, dinsdagmiddag en
donderdagmiddag bij uitgaan school. en op woensdagochtend ook bij uitgaan school. De vrijdagmiddag
was er al af i.v.m. afwezigheid onderbouw en ook gymnastiek.
Voor kinderen uit groep 1 t/m 4 zal dat niet zo”n grote consequentie hebben: worden toch veelal gehaald
en gebracht. voor groep 5 / 6 lastiger en 7 / 8 zouden in principe wel zelfstandig moeten oversteken.
Tussenschoolse opvang kan dan de oplossing zijn. Op deze manier hopen we de voorziening in
afgeslankte vorm wel in stand te kunnen houden.
Alle ouders die soms jarenlang er stonden en nog staan, van harte bedankt voor inzet. !!
TSO - Broodschool
Aan- en afmelden kan via tso@wegwijzeralteveer.com (graag mailen voor 10.00uur!)
Nieuwe strippenkaarten kunt u bij ons kopen voor €10,- per stuk per kind of bij afname van 2 of meer
voor € 9,- per stuk per kind!
Als uw kind af en toe komt en u schaft liever geen strippenkaart aan, dan kan uw kind eenmalig €1,meebrengen.
groeten van de TSO,
Beanka van Boven, Marisca Vogelzang, Wendy Koekoek, Nyreen Sportel
ANDER NIEUWS

Naschoolse activiteiten Brede school De Wolden
Voor de nieuwste activiteiten zie http://www.actiefnaschooltijd.nl/

Jonge mantelzorger zijn, hier kies je niet voor; dat overkomt je. Stichting Welzijn De Wolden ondersteunt jonge mantelzorgers met
advies en diverse leuke activiteiten. (zie bijlage)

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 / 2
Het schoolreisje was een groot succes!
We werden ontvangen door een echte cowboy.
Lekker spelen in het Cowboy & Indianen Speelreservaat in Coevorden.
Wat hebben de kinderen genoten van de ballenbaden, glijbanen, trampolines, springkussens ,
slingertouwen, klimmen en klauteren op de klimwand, voetballen in de grote voetbalkooi en bijna overal
fietsen.
De cowboy heeft ons een stoer en leerzaam verhaal verteld over cowboys en indianen in een grote
indianen tipi.
‘s Middags was er nog even tijd om in de buitenspeeltuin te spelen.
Alle ouders bedankt die ons gebracht of gehaald hebben.

Verder hebben we aan het eind van dit schooljaar weer veel ouders kunnen bedanken met een
kleinigheidje, om te laten zien dat we blij zijn met de hulp voor : boekenpret en computeren.
Fijn dat we ook dit jaar weer een beroep op u konden doen en we hopen dat veel ouders het
volgend schooljaar ook weer willen/ kunnen doen.
Iedereen een heel goede vakantie toegewenst.
Jullie hebben hard gewerkt dit jaar. Geniet van de vrije tijd.
GROEP 3
Maandag 10 juli was officieel de laatste stagedag van juf Hanke. We hebben er een gezellige middag van
gemaakt met een cadeautje, traktatie en een spel. Juf Hanke bedankt!

Afgelopen maandag zijn we naar de bibliotheek in Zuidwolde geweest. ‘s Middags hebben we gekeken
naar “Groep 7 got talent!” en daarna hebben we samen met groep 4/5 een tafelspelletjesmiddag gehad.

Zie ook nog bijlage groep 3.
Tot slot wensen we iedereen veel leesplezier in de vakantie toe!
GROEP 4/5
Zie bijlage groep 4/5

GROEP 6
Zie bijlage groep 6
GROEP 7/ 8
Wij wensen iedereen die zich betrokken voelt bij onze 2 toppers van groepen een hele fijne vakantie toe.
Het afgelopen jaar hebben wij weer tal van prachtige activiteiten gedaan zoals ook terug te vinden was in
de nieuwsbrief. Voor een overzicht van enkele activiteiten kunt u gerust de website van groep ⅞
bewonderen. Daarnaast wensen wij groep 8 heel veel succes toe met hun nieuwe start in het voortgezet
onderwijs. Altijd spannend om zo’n lange basisschoolperiode af te sluiten en een nieuwe stap te zetten.
Verder hebben de kinderen van groep 7 en 8 zelf informatieve sites gemaakt. Door zelf een site te maken
leerden ze de technische kant van deze vorm van ict kennen. Wanneer de technische kant enigszins
beheerst werd, moesten ze zich richten op de inhoud. De informatie moest opgezocht, gecontroleerd en
soms iets veranderd worden. Spelling, taalvaardigheden en begrijpend lezen spelen hierin een hele
belangrijke rol. Hieronder vindt u de link naar het document, waarin de sites van onze groep 7 en 8 te
vinden zijn. Lees en geniet van hun eigen werk.
https://docs.google.com/document/d/1QD839GIfe9DWmvh2Uu9D_Y1b1pcXAktAxGLpxOLpjeA/edit
?usp=sharing
Groep 8 heeft dit jaar een eindfilm geproduceerd.
De link naar de eindfilm van groep 8 is: https://youtu.be/SGyme1Aer_k en als je ook nog wat bloopers wil
zien, volg dan de volgende link: https://youtu.be/xBDS8TFfuu8 . Geniet van al deze prachtige producties
waar onze kinderen met veel plezier van hebben geleerd en aan hebben gewerkt.
Een fijne vakantie toegewenst,
namens groep 7 en 8 en meester Wobbes

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
Facebook CBS De Wegwijzer
De Wegwijzer staat op Facebook https://www.facebook.com/wegwijzeralteveer/
Graag publiceren wij op deze social media site foto’s en filmpjes.
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 20 september 2017

