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Nieuwsbrief 6, cursus 2017/2018

KIND OP MAANDAG

Week 8/9: 19 februari t/m 23 februari Sta op! Marcus 5:21-43
In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen. Iedereen mag mee. ‘Sta op’, zegt Jezus tegen een
meisje van 12 jaar. Die woorden klinken door. Door de verhalen van deze week verkeken de kinderen
verschillende betekenissen en associaties bij het thema ‘opstaan’.
Week 10: 5 maart t/m 9 maart Ik help je wel Marcus 6:30-52 en Marcus 7:31-37
In de verhalen van deze week weten de leerlingen van Jezus niet hoe het verder moet. Hoe geven ze al
die mensen te eten? Hoe komen ze naar de overkant van het meer? Maar Jezus zegt: “Ik help jullie wel.”
Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Het is fijn als je geholpen wordt. De kinderen ontdekken dat er altijd
iemand is die helpt.
Week 11 12 maart t/m 16 maart Wie begrijpt dit? Marcus 9:2-29 en Marcus 10:13-16
Op de berg gebeuren bijzondere dingen. Jezus ontmoet Mozes en Elia. Een stem uit de hemel zegt: “Dit
is mijn geliefde zoon.”. Wie begrijpt zoiets? Soms begrijp je de dingen van God niet. Jezus neemt een
kind als voorbeeld. Grote mensen mogen dingen begrijpen en geloven als een kind.
Week 12 19 maart t/m 23 maart Waar hoop je op? Marcus 10:17-27, 46-52 en Marcus 11:1-10
De verhalen van deze week laten zien dat hoop je kracht kan geven. Een rijke man hoopt dat hij helemaal
bij God kan horen. Het antwoord van Jezus geeft veel mensen hoop, maar de man had op iets anders
gehoopt. De blinde Bartimeüs hoopt dat Jezus hem kan genezen. En de mensen langs de weg naar
Jeruzalem hopen op een nieuwe koning.
DATABANK

dinsdagmiddag en avond 20 februari
woensdagmiddag 21 februari
woensdagmiddag 7 maart
vrijdag 9 maart
vrijdag 16 maart
vrijdag 16 maart
woensdag 21 maart
maandag 11 t/m donderdag 14 juni

Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Voorleeswedstrijd in De Wijk
8-vakken spel gr 5,6,8 13.15 -14.15 uur
8-vakken spel gr 5 en 7 13.15 -14.15 uur
Groep 7: nationale pannenkoekendag
Groep 3 en 4 knotshockey Sporthal Kerkenveld
Wandel 4 daagse

Vakantieregeling 2017-2018
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart

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

Pinksteren
Zomervakantie

maandag 21-05
maandag 23-07 t/m vrijdag 31-08

Studiemiddag
Studiedag

donderdag 17-5-2018
woensdag 27-6-2018

Planning gym:
Voor groep 5/7: 23-02, 16-03, 06-04 (...volgt t.z.t.)
Voor groep 5/6/8/: 09-03, 23-03, 13-04 (...volgt t.z.t.)
ALGEMEEN
Algemeen
Wat gaat de tijd snel voorbij. We hebben de feestdagen achter ons gelaten en hebben er in groep 1 een
nieuwe leerling bij. We wensen Manoah de Gelder een fijne tijd toe bij ons op school.
Na de voorjaarsvakantie mogen we 4 kinderen welkom heten in groep 1: Féline Gritter, Tim Middelveld,
Pepper Zantingh en Geert-Jan Blokzijl. Ook jullie wensen wij een fijne tijd toe op de Wegwijzer.
De afgelopen weken is er veel gedaan op school. Alle leerlingen hebben flink hun best gedaan op de cito
toetsen en op schoolniveau zijn er goede tussentijdse opbrengsten gehaald. Hier zijn we natuurlijk erg blij
mee. Komende week kunt u met de leerkrachten in gesprek en met elkaar bespreken hoe het met uw
zoon of dochter in de groep gaat. Als er nog andere vragen zijn horen we dat ook graag en kunt u gerust
bij mij binnenlopen.
Naast de Cito toetsen is ook het ‘gewone’ werk doorgegaan en hebben er een aantal extra activiteiten
plaatsgevonden. Misschien heeft u het al gezien, maar onderstaand artikel heeft in de Hoogeveense
Courant gestaan:
Alteveer - Leerlingen, team en ouders van de tussenschoolse opvang van de
Wegwijzer hebben samen met elkaar de 'Foute Outfitdag' beleefd.De dag is in het
leven geroepen na een project van de plusklas waarbij de leerlingen hun eigen foute
kleding hebben ontworpen. Dit project is schoolbreed gekoppeld aan het respect
hebben voor een ander. Oftewel: ‘Iedereen hoort erbij. Het maakt niet uit hoe je eruit
ziet’. Qua outfit kon en mocht deze dag alles, zolang het maar lekker fout was. De
leerlingen van de plusklas hebben deze dag de rol van modepolitie op zich genomen
en zijn op zoek gegaan naar de meest fout verklede kinderen. Het was een geslaagde
dag

We hebben deze dag als school met elkaar mogen beleven en willen u als ouder(s) bedanken dat u
hieraan meegewerkt heeft door uw zoon/dochter ‘fout’ gekleed naar school te laten gaan.
Afgelopen week hebben alle groepen een gastles gehad over brandveiligheid. Er waren 2 medewerkers
van de brandweer te gast die in alle groepen o.a. verteld hebben over hoe een brand te voorkomen is en
wat de kinderen bij een brand moeten doen.
Misschien heeft u het al gezien. Maar in ‘het nest’ staan nu een aantal mooie kijkdozen. De leerlingen van
groep 5 t/m 8 werken met Topondernemers over het thema ‘Boerderij’. Eén van de opdrachten waarvoor
ze konden kiezen is het maken van een kijkdoos. Bij ‘Topondernemers’ maken de kinderen geregeld
muurkranten, werkstukken en nu dus de kijkdozen. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen hun
werk moeten kunnen laten zien en daar ook trots op mogen zijn maken we het zichtbaar in ‘het nest’.
Komt u gerust een keertje kijken.
Gaby Boonstra
Schoolgids
Op de website staat de schoolgids van 2017-2018.

8-vakken spel
Voor groep 5, 6 en 8 op 9 maart (13.15 - +/- 14.15 uur) en voor groep 5 en 7 op 16 maart (13.15 - +/14.15 uur).
Vindt u het leuk om uw zoon of dochter bij deze sportieve wedstrijd aan te moedigen, dan bent u van
harte welkom om te kijken. Per groep mogen de winnaars door naar de finale in de Wijk op 25 april (dit is
buiten schooltijd, tijd volgt).
Rectificatie:
In eerste instantie hebben we de ouders van groep ¾ uitgenodigd om de kinderen aan te moedigen bij dit
spel. Dit blijkt echter een toernooi voor de groep 5-8 te zijn. Groep ¾ doet dus niet mee. U kunt de
kinderen wél aanmoedigen tijdens het knotshockeytoernooi! (woensdag 21 maart)
Van harte welkom!
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.
Knotshockeytoernooi Gemeente De Wolden groep 3 en 4
Datum
Tijd
Locatie
Wo 21 maart 14.30 – 16.30 uur
Wo 11 april
14.30 – 16.30 uur
Woensdag 18 april

Voorronde
Alteveer, Kerkenveld, Drogteropslagen
Gemeentelijke finale
Provinciale finale

Sporthal Kerkenveld
Zuidwolde
Hoogeveen

Aangezien het om een naschoolse activiteit gaat is deelname geheel vrijblijvend en zijn de
groepsleerkrachten niet verplicht om aanwezig te zijn.
Graag ook nog even aandacht voor het volgende voor als uw kind mee gaat doen met dit sportieve
evenement. De Wolden is al een aantal jaren een JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht).
Vanzelfsprekend is het knotshockeytoernooi een leuk evenement en krijgen kinderen van huis uit lekkere
dingen mee om het een nog groter feest te maken. Aan u als ouders, docenten en begeleiders de vraag
om hierbij gezonde keuzes te maken. Als drinken wordt daarbij water aangeraden.
Sportieve groet, de sportfunctionarissen van De Wolden

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 / 2
We hebben het thema post afgerond. De ouders zijn verrast door een mooie kaart. De kinderen hebben
de kaart zelf gemaakt en samen op de brievenbus gedaan.
Het nieuwe thema waar we mee gestart zijn is familie.
De kinderen mogen een leuke gezinsfoto mee naar school nemen, ter grootte van een briefkaart.
De foto gaan we gebruiken voor een zelfgemaakt fotolijstje.
Groep 7 heeft voor onze klas prachtige verteltafels gemaakt, waar we erg blij mee zijn.
Vol trots hebben de kinderen van groep 7 de verteltafels gepresenteerd aan de kleuters.
De verteltafels zijn gemaakt a.d.v. verschillende prentenboeken, de 6 verteltafels staan verspreid
opgesteld in de gang en in de klas.
Tijdens de les staan de verteltafels nogmaals centraal, zodat de kinderen er zelf mee aan het werk
kunnen.
We willen de lessen zowel ‘s morgens als ‘s middags graag op tijd beginnen.
We merken dat dit de laatste tijd niet haalbaar is.
We willen iedereen vriendelijk verzoeken om met de eerste bel binnen te komen, zodat we met de tweede
bel de les kunnen starten.
GROEP 3
De brandweer is geweest! Alle kinderen hebben een lesbrief en een sticker mee mee naar huis
gekregen. Juf kreeg het brandweerpak aan.

Met lezen gaat nu het tempo omhoog. We hebben samengestelde woorden, woorden met 2 medeklinkers
voor- of achteraan en de sch- en -ng (tsjongejongejongeN) geleerd. We lezen veel in de klas en denken
ook na over wat we nu eigenlijk lezen. Verder leren we om de losse letters aan elkaar te schrijven. Deze
week worden de toetsen van kern 7 afgenomen.
Verder gaan we verder in blok 2 van rekenen. Naast getalbegrip en automatiseren besteden we ook
aandacht aan het toepassen van deze vaardigheden; de verhaaltjessommen. En we leren de eerste
beginselen van omtrek en oppervlakte.
Groep ¾ heeft pop-art gemaakt en we hebben les gekregen en proefjes gedaan over warmte en isolatie.

GROEP 4 /5
Op woensdag 31 januari zijn de groepen 3, 4 en 5 samen naar de Tamboer geweest en hebben een
voorstelling bekeken.

Kalk & Oen en de dikke prop
Kalk en Oen zijn na een lange reis aangekomen in Wijland. Het enige dat zij bij zich hebben is een grote kist
met wat spullen en een dikke prop. Wijland is een schitterend land waar alleen maar leuke mensen wonen. De
bomen zijn groener dan groen, het water is er heel erg schoon en alle dieren huppelen blij in de rondte. Om
Wijland zo mooi en schoon te houden mag je geen propjes op de grond gooien! De burgemeester en de
detective van Wijland houden dat allemaal goed in de gaten. Kalk en Oen komen uit Zijland en kennen de
regels van Wijland nog niet. Als dat maar goed afloopt#

GROEP 7
Rekenen
Het doel was rekenen met een vierkante meter en vierkante decimeter. Met concreet materiaal vonden ze
het helemaal geweldig!

BEELDENDE VORMING GROEP 5 T/M 8
Wat worden er toch prachtige creaties gemaakt op vrijdagmiddag.

GROEP 6/ 8
Dansen
Groep 6 heeft 4 weken op de vrijdag gedanst met een juf van Scala. Het thema was de markt.
Ze hebben veel zelf gedaan zoals: zelf een handjeklap bedenken met je hele lichaam van 4
bewegingen.Elke beweging een tel in totaal dus 4 tellen.
Zelf een soort van dansje maken van 4 bewegingen en elke beweging is 4 tellen in totaal dus 16 tellen.
Ze hebben ook een dans geleerd waar een verhaal in zat. Het verhaal is dat er boeven op de markt zijn
die geld binnen willen halen, maar dat lukt eerst niet want de politie auto komt eraan met sirene,maar daar
hebben de boeven een plannetje voor.Dat voeren ze uit en ze halen de buit binnen en gaan feest vieren,
maar de politie komt op het feest en zegt dat gaat niet gebeuren,maar de politie kan ze niks uitmaken en
we feesten gewoon lekker door!
Tessa en Mara
Leesvirus
Groep 6 is ook druk bezig met het leesvirusproject. We lezen veel
boeken en hebben leesvirusmonsters gemaakt. Eén van onze
monsters ziet u op de foto.

De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken een kijkje genomen op het voortgezet onderwijs.
Hallo,
Wij zijn deze laatste paar dagen scholen wezen kijken. Wij gaan allemaal naar Hoogeveen naar school.
Floor:’’ ik doe het niveau BK. En ik ga naar Harm Smeenge. Ik wil graag naar Harm Smeenge omdat, er is
een grote keuken en ik wil later iets met koken doen dus daarom wil ik graag naar Harm Smeenge.
Jo-an:’’Ik ga het niveau KB doen. En ik wil graag naar Eduwiek, omdat ik het een hele mooie school vind
en omdat het me daar leuk lijkt. Het lijkt me leuk om in de make-up te werken.
Milan:’’Ik ga TL/MAVO doen en ik kies voor de school Bentinckspark ik vind het een leuke school omdat
er aardige docenten, zijn en omdat er muziekles is en ik vind muziek heel leuk. En het lijkt mij leuk om
later boer te worden
Luca:’’Ik ga HAVO/VWO doen en ik kies voor de school Bentinckspark omdat, ik het een leuke en mooie
school vind met leuke en aardige docenten. Ik weet nog niet wat ik wil worden.
Gemaakt door: Floor, Milan, Luca en Jo-an
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 verschijnt maandag 26 maart 2018

