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Nieuwsbrief 2, cursus 2017/2018

KIND OP MAANDAG

Week 44: 30 oktober t/m 3 november 2017
Thema: In je dromen! Gen. 37:1-36 en Gen. 39:1-6
Jozef droomt dat zijn ouders en broers voor hem moeten buigen. De dromen vertellen wat er in de
toekomst gaat gebeuren. Maar de broers zijn jaloers en verkopen Jozef als slaaf. Vooralsnog lijken de
dromen niet uit te komen. Welke dromen hebben de kinderen?
Week 45: 6 t/m 10 november 2017
Thema: Leg uit! Gen. 39:7-23, Gen. 40:1-23 en Gen. 41:1-8
Als de vrouw van Potifar met de jas van Jozef achterblijft, heeft Jozef iets uit te leggen. Hij komt in de
gevangenis terecht. Daar mag hij de dromen van de schenker en de bakker uitleggen. En later mag hij
zelfs de dromen van de farao uitleggen. Door de verhalen van deze week ontdekken de kinderen dat
sommige dingen wel en sommige dingen niet uit te leggen zijn.
Week 46: 13 t/m 17 november 2017
Thema: Vergeet mij niet! Gen. 41:9-47 en Gen. 42
Jozef is nog steeds in de gevangenis. Is iedereen hem vergeten? In de verhalen van deze week
ontdekken de kinderen dat Jozef niet vergeten wordt. Niet door de schenker, niet door zijn broers en niet
door God. De kinderen leren dat het belangrijk is dat niemand wordt vergeten.
Week 47: 20 t/m 24 november 2017
Thema: Mijn familie. Gen. 43:15-34, Gen. 44:1-3 en Gen. 45
Dit schooljaar begonnen we met de familie van Jakob. Deze week ronden we de verhalen van Jozef af
Ondanks alle ruzie, pijn en verwijdering eindigt de verhalenreeks met een positief slot. Als familie blijf je
met elkaar verbonden.

DATABANK

dinsdagmiddag 31 oktober (gewijzigd)
dinsdagmiddag 7 november (gewijzigd)
donderdag 9 november
woensdag 15 en donderdag 16 november
dinsdag 21 november
woensdag 29 november
dinsdagmiddag 5 december

Kinderen naar school. Studiemiddag vervalt.
Kinderen vrij i.v.m. studiemiddag team.
Lampionoptocht door school
Oudergesprekken (behalve groep 3)
Oudergesprekken groep 3
Jouwbuzz CoderDojo ‘s middags bij school.
Groep 1 en 2 ‘s middags vrij.

Alvast ter info voor groep 7 en 8:
Maandag 7 t/m woensdag 9 mei

Kamp

Vakantieregeling 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiemiddag
Studiedag
Studiemiddag
Studiedag

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 (fout in jaarplanning)
donderdag 10-05 en vrijdag 11-05
maandag 21-05
maandag 23-07 t/m vrijdag 31-08

dinsdag 7-11-2017
woensdag 14-2-2018
donderdag 17-5-2018
woensdag 27-6-2018

ALGEMEEN
Nieuws vanuit de school
Nieuwe leerlingen
Vanaf vandaag zijn er weer drie kinderen officieel gestart bij ons. We wensen Ramon Zomer, Dennis van
Wezel en Fenna Spoelder een fijne tijd bij ons op school.
Vrij vragen
We zien natuurlijk altijd graag alle kinderen op school, maar er kunnen gedurende het schooljaar ook
dagen zijn dat uw zoon of dochter recht heeft op een dag extra verlof ‘wegens gewichtige
omstandigheden’, zoals dat genoemd wordt. Hieronder valt bijv. het bijwonen van een huwelijk van een
bloedverwant of een viering van o.a. een 25- of 50- jarig huwelijk van een bloedverwant. Als dit geldt voor
uw zoon of dochter kunt u op school een ‘Aanvraagformulier voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek’
krijgen. Dit formulier kunt u invullen en weer bij ons inleveren. Als de aanvraag voldoet aan de
voorwaarden krijgt u een kopie van de aanvraag getekend terug en heeft uw zoon of dochter een officiële
extra verlofdag. Voor vragen hierover kunt u bij ons terecht.
Zendingsgeld
We willen dit jaar graag sparen voor World Servants. Sandra Zomer gaat aankomende zomer voor World
Servants naar Bolivia. Een paar jaar geleden is hier een opvanghuis gebouwd voor kinderen met een
beperking. Dit groeit en er komen steeds meer kinderen. Deze zomer gaan ze samen met de kinderen
daar een kleuterschool bouwen en wij willen u vragen om daar een steentje aan bij te dragen door uw
zoon of dochter zendingsgeld mee te geven
Inrichting kleuterklas
Zoals de meesten van jullie wel weten is het huidige meubilair in groep 1 en 2 al heel wat jaartjes oud.
Daarom vonden we het tijd om iets nieuws aan te schaffen. En dat is gelukt. Het nieuwe meubilair is
binnengekomen. Op woensdag 1 november worden alle materialen uit de groep schoongemaakt en ‘s
avonds wordt het lokaal opnieuw ingericht met het nieuwe meubilair. We zijn heel benieuwd naar het
resultaat. U misschien ook. Daarom willen we u uitnodigen op donderdagmiddag 2 november om 14.45
uur om het nieuw ingerichte lokaal te bekijken en u de mogelijkheid bieden om dan bijv. een leerlingsetje
van het oude meubilair te kopen. Het geld dat we hiermee ophalen gaat in ons zendingspotje voor de
bouw van de kleuterschool in Bolivia. We zien u graag.

Europees Schoolfruitproject
Om het eten van gezonde voeding, zoals groente en fruit te stimuleren doen we mee met het ‘Europees
Schoolfruitproject’. Gezond eten leidt vaak tot betere prestaties op school en daarom krijgen we vanaf de
week van 13 november 20 weken lang voor elke leerling 3 stuks groente of fruit geleverd. Dit is een
extraatje bij het fruit dat de leerlingen al mee naar school nemen. Ook ontvangen we als school elke week
aanvullende lesideeën en achtergrondinformatie over de groente en het fruit, zodat we kinderen ook meer
over de herkomst van het fruit en de gezondheid van groente en fruit kunnen leren.
Thuis&School: het online magazine voor ouders van naar schoolgaande kinderen
Op http://www.ouders.net vindt u leuke en handige informatie over opvoeding & onderwijs voor ouders
met schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld over huiswerk, pesten, overblijven, passend onderwijs,
gezondheid en schoolkeuze.
Enkele voorbeeld magazines:
http://www.ouders.net/wp-content/uploads/2017/06/SchoolThuis_nr3.pdf
http://www.ouders.net/wp-content/uploads/2017/09/SchoolThuis_nr4.pdf
Luizen
Vandaag zijn al uw kinderen weer op luizen gecontroleerd, maar helaas niet helemaal luizenvrij. Wij willen
alle ouders erop attenderen om alert te blijven.
Als u ontdekt dat er sprake is van hoofdluis horen we dat graag en meld het ook aan de omgeving.
Schoolfoto’s maken
Het heeft ook al in de vorige nieuwsbrieven gestaan, maar hierbij nog een laatste oproep met wat extra
informatie. We zoeken iemand die het leuk vindt om bij speciale activiteiten op school aanwezig te zijn.
Die het leuk vindt om foto’s te maken en tijdens de speciale activiteiten voor ons foto’s wil maken. U hoeft
hiervoor geen professionele fotograaf te zijn.
Kinderpostzegels
De leerlingen van groep 8 hebben dit jaar weer goed hun best gedaan om
andere kinderen te helpen. Dit doen zij ieder jaar door voor de
kinderpostzegelactie op pad te gaan. Er is met veel enthousiasme begonnen
aan deze klus en dat heeft € 2058,31 opgebracht. Complimenten voor groep
8 die met hun bijdrage enkele kinderen een goed thuis kunnen bieden. Voor
meer info:
https://www.kinderpostzegels.nl/kinderpostzegelactie
Cultuur
Op dinsdag 10 oktober hebben alle leerlingen van onze school meegedaan aan de inspiratiedag cultuur.
En wie kunnen er dan beter iets over vertellen dan de kinderen zelf. Hierbij dan ook een stukje van
Rosalyn, Eva, Annely en Fleur uit groep 4/5.
Dinsdag kregen we geen gewone les van onze juf,
maar kregen we workshops. Ze waren heel leuk.
Groep 5 t/m 8 gingen in de Alke eten. We mochten
graffiti spuiten. Dit deden we op onze school. Het
was heel leuk en er waren heel veel graffiti flessen
waar je uit kon kiezen. Die vonden wij heel mooi.
Ook gingen we trommelen, dansen en knutselen.
Aan het eind van de dag was er ook een
voorstelling. Deze vonden wij heel erg spannend,
maar gelukkig kwam het allemaal goed.
De dag was al om 14.00 uur afgelopen.
Annely en Fleur

Bij de cultuurdag waren er workshops.
Bij groep 1 t/m 4 hebben ze muziek gemaakt. Ze hebben ook een dino gemaakt. En ze hebben naar een
voorstelling gekeken. En groep 5 t/m8 heeft graffiti gespoten. Ze hebben ook naar een voorstelling
gekeken we hebben ook getrommeld. We hebben ook een dino gemaakt en als laatste ook nog gedanst.
En toen mochten we naar huis.
Rosalyn en Eva
Kinderboekenweek
Dit jaar heeft onze kinderboekenweek in het thema ‘Gruwelijk eng’
gestaan. We hebben de week geopend met een zoektocht naar
degene die het spannendst en het best verkleed waren als
boekfiguur. Deze kinderen hebben een wildcard voor een viparrangement, tijdens de afsluiting van de kinderboekenweek,
gekregen. We hebben verschillende leesactiviteiten gedaan en de
week afgesloten met een echte modeshow. Tijdens de modeshow
zijn de VIP’s in het zonnetje gezet, hebben we voorgelezen uit
verschillende boeken,hebben de VIP’s op de catwalk hun kleding mogen showen en hebben we zelfs een
tovertruc mogen zien. Fijn dat er zoveel mensen zijn komen kijken.
Week van de mediawijsheid
De week van 20 november t/m 24 november zullen we in de groepen 6 t/m 8 extra
aandacht besteden aan de digitale wereld. Dat doen we dit jaar m.b.v. een speciale
editie van de Donald Duck: “Digiwijs met Donald Duck”. Dit album en de bijbehorende
digitale lessen voor de leerkrachten helpen de leerlingen veilig te navigeren door de
digitale wereld. De beroemde inwoners van Duckstad nemen de leerlingen in de
verschillende strips mee op hun avonturen en laten op een vrolijke en (eigen)wijze
manier zien wat de gevaren van de online wereld kunnen zijn. Ook gaan de leerlingen
van de bovenbouw aan de slag met de MediaMasters Game 2017 en krijgen ze een
voorlichting over social media gegeven door een jongerenwerker van Welzijn de
Wolden. Op deze manier hopen we de kinderen meer bewust te maken van zowel de voordelen als de
nadelen van de online wereld. Wilt u hier als ouders ook mee aan de slag dan kunt u meer informatie
vinden op: https://www.mediawijsheid.nl/ouders/.
Stagiaire
Hallo iedereen.
Ik ben Manon Veenstra, ik zit in mijn eerste jaar van de PABO
en mocht dit jaar stage lopen bij CBS de Wegwijzer ! Momenteel
loop ik stage in groep 3 en heb het er enorm naar mijn zin ! In
mijn vrije tijd doe ik veel aan sporten en het is heel fijn om te zien
dat er nog steeds super mee wordt gedacht in hoe ik dit het beste kan
combineren met mijn stage. Ik zeg nog steeds, omdat zo'n 8 jaar geleden ik hier
mijn laatste jaar voor de basisschool heb afgemaakt en ik er toen al fantastisch in
geholpen werd. Het is heel leuk om nu weer eens terug te zijn op deze school al is het dit keer net iets
anders. Super leuk om te zien is dat lokalen etc. veranderd zijn, maar die gezellige knusheid nooit weg is
gegaan.
Nog even voorstellen
Hallo allemaal,
Nog even kort voorstelrondje van de nieuwe juf uit groep 7. Ik ben Sabine Sijpkes en vervang tot 15
januari Kim Kleinheerenbrink. Vanaf de zomervakantie sta ik voor groep 7, dit doe ik met veel plezier. Op
dinsdag en donderdagmiddag sta ik voor groep 6. Ik heb ontzettend naar mijn zin hier en we gaan ook de
komende tijd nog veel van en met elkaar leren. Heeft u nog een vraag kom gerust langs, ik ben op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de Wegwijzer te vinden.

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/.. Op deze website kunnen kinderen, ouders en verzorgers alle activiteiten
vinden die na schooltijd te doen zijn.
Jouw.Buzz: woensdag 29 november in Alteveer (naast onze school)
In circuitvorm kunnen de kinderen aan de slag met Lego WeDo, Littlebits en Scratch. Ook is Scala deze
middag aanwezig met een activiteit gericht op de mediawijsheid. De middag start om 14.15 uur bij school
en eindigt om 15.30 uur. Meedoen is gratis. https://coderdojo.nl/ )
Aanmelden kan via: http://www.actiefnaschooltijd.nl/activiteit/jouwbuzz-aftrap-coderdojo-in-alteveer-enkoekange/
NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 / 2
Het nieuwe meubilair is binnen. Woensdagavond wordt het lokaal opnieuw ingericht met het nieuwe
meubilair en gelijk daaraan wordt een schoonmaakavond gekoppeld, zodat alle materiaal weer schoon en
fris in de nieuwe kasten kan.
We hopen op veel hulp en een mooi resultaat.
Het nieuwe thema waar we net voor de herfstvakantie mee gestart zijn is: een heel jaar rond.
Veel activiteiten gaan over de seizoenen in het algemeen; de herfst zal iets meer centraal staan tijdens dit
thema.
Er kunnen ook weer dingen meegenomen worden voor de lettertafel: de nieuwe letter is “j”.
GROEP 1 t/m 4
De komende weken gaan we weer een mooie lampion maken. Mag uw kind voor 9 november een
lampionstokje mee naar school, graag voorzien van naam, zodat we een kleine optocht kunnen lopen
door school.
GROEP 3
Het is leuk in groep 3! We hebben er weer heel veel letters bijgeleerd en met die letters maken we
woorden en korte zinnetjes. We mogen inmiddels ook boeken lenen uit de schoolbibliotheek en de
kinderen maken daar ruimschoots gebruik van. In de kinderboekenweek hebben we heel veel leuke
activiteiten gedaan rondom boeken. Zo mochten we ons lievelingsboek meenemen, onze knuffel
voorlezen en lezen in de (griezelige)leesgrot inclusief zaklamp. Ook kwam er een heks voorlezen in onze
klas.
Met rekenen tellen we steeds verder en doen we spelletjes in de klas uit de methode “met sprongen
vooruit”.
Verder hebben we over seizoenen en spinnen gewerkt.

GROEP 4/5
De kinderboekenweek zit erop. Wat hebben de kinderen veel gedaan op het gebied van lezen. Tijdens
handvaardigheid hebben de kinderen een handpop gemaakt, waar leuke poppenkastvoorstellingen uit
voort kwamen. Bij gym hebben we levend memorie met boeken gedaan. Een aantal kinderen konden hier
geen genoeg van krijgen en bleven dit spel vol enthousiasme spelen. Tijdens schrijven hebben we onze
pennen even neergelegd om te dansen op ‘de grote groene griezelmonster’ en tijdens taal hebben de
kinderen van een saai verhaal een spannend verhaal gemaakt. Het kiezen van boeken gaat sinds de
kinderboekenweek ook een stuk beter. Een heel aantal kinderen zagen wij veel lezen in kijkboeken en
stripsP maar nu lezen ze allemaal in een leesboek. Wij hopen dat alle kinderen ontzettend gaan genieten
van al die mooie verhalen die de schrijvers voor ons hebben geschreven.
GROEP 7
De voorrondes voor de voorleeskampioenschappen zijn geweest, in de groep 7 zijn er drie leerlingen door
naar de volgende ronde. De Winnares Milêne Fik vertelt hieronder meer over de voorbereidingen.
Hoi, ik ben Milêne Fik en ik doe mee aan het voorleeskampioenschap samen met Jesper, Marleen en
drie kinderen uit groep acht. Ik ga voorlezen uit het boek ‘’Windkracht Merel’’. Het boek gaat over een
meisje dat allemaal avonturen beleefd en ze heeft een hond die Joep heet. Ik heb het boek gekozen
omdat hij er niet leuk uitziet, maar dat is hij wel. Ik vind het best spannend, want misschien ga ik wel door.
De kans is 10% van de 100 want Marleen en Jesper kunnen ook heel goed voorlezen, maar ik hoop wel
dat ik doorga. Ik houd trouwens echt heel erg van smileys.
P.S. Deze smiley vind ik het best bij dit boek passen:

Dat was het dan, tot de kampioenschappen!!!
Doei!!!

GROEP 5, 6 en 8 handvaardigheid
Wat een geweldig mooie middag voor de herfstvakantie. Een grote club van oma’s en moeders hebben
de leerkracht versterkt om de kinderen te leren breien. Het ene kind pakt het na één keer voordoen direct
op en het andere kind krijgt de slag gewoonweg niet te pakken. Toch hebben ze allemaal in ieder geval 3
regels op de breinaalden staan. En opgeven? Ho maar. Dat liet niemand zich gebeuren. Helemaal leuk
dat er dan kinderen vragen of zij het wol en de breinaalden mee naar huis mogen nemen om verder te
kunnen breien! Daar word je toch vrolijk van.
Even belangrijk om te wetenP de data van hieronder wijkt af van de even en oneven weken. Na de
kerstvakantie loopt dit weer goed. De donderdag blijft zoals deze was.
Hieronder de data:
03-11 groep 5 (een deel) / 7 → breien sjaal (breinaalden en extra handen)
10-11 groep 5 (een deel) / 6 en 8 → breien sjaal (breinaalden en extra handen)
17-11 groep 5 (een deel) / 7 → breien sjaal (breinaalden en extra handen)
24-11 groep 5 (een deel) / 6 en 8 → nader te bepalen
01-12 groep 5 (een deel) / 7 → nader te bepalen

08-12 groep 5 (een deel) / 6 en 8 → nader te bepalen
15-12 groep 5 (een deel) / 7 → nader te bepalen
22-12 Afsluiting voor kerstvakantie → filmmiddag
GROEP 6 / 8
Leesonderwijs
Goed kunnen technisch lezen is een belangrijke factor voor later schoolsucces. Technisch lezen is de
basis voor begrijpend lezen, het vergroten van de woordenschat en het opdoen van algemene kennis.
Bijna iedereen kan een goede technisch lezer worden. Allereerst krijgen de leerlingen bij ons op school
een doelgerichte instructie bij de methode Leesparade. Instructie gericht op de aanpak van een
leesmoeilijkheid. Voordoen, samen doen, zelf doen zijn belangrijke manieren om het technisch lezen
onder de knie te krijgen. Verder is plezier in lezen ook belangrijk. Dit kun je organiseren door motiverende
leesvormen en activiteiten ten behoeve van leesbevordering aan te bieden. Hierboven enkele
voorbeelden van groep 6/8 zoals tableau vivant oftewel een “levend schilderij” vanuit een fragment uit je
eigen leesboek, samen een verhaal maken via een placemat in combinatie met klei, drama aan de hand
van prentenboek en de voorleeskampioenschappen in de bibliotheek op school. Op site 6-8 nog meer
informatie.

Plusklas
Van de redactie; Roan Zomer en Inge Zantingh
Welkom in de plusklas, we gaan ook vandaag weer bezig met planeten en het heelal.
Als eerste moeten we informatie vinden over de planeet die ons is toegewezen in tweetallen of drietallen.
Vervolgens mogen we verven, het was leuk.
Het doel is om uiteindelijk een standaard te maken met planeten eraan,
we wilden het eerst aan het plafond hangen, maar Roan zei dat zijn opa wel een standaard kon maken.
Iedereen was het er mee eens.
Ook willen we een quiz maken voor groep 5 t/m 8. Wanneer ons
project afgerond is, kunnen ook de andere kinderen uit deze
groepen kennismaken met de planeten uit ons heelal.
Dat was het dan, toedeledokie. Tot het volgende plusklasnieuws.

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/

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 maandag 27 november 2017

