Alteveer, dinsdag 11 september 2018

“Het Wegwijzertje”
www.wegwijzeralteveer.nl

Nieuwsbrief 1, schooljaar 2018/2019

KIND OP MAANDAG

Week 37. 10 september t/m 14 september. Thema: Ik heb jou nodig.
Mozes vluchtte naar het land Midjan en is daar een nieuw leven begonnen. Dan hoort hij een stem, de
stem van God, die zegt dat hij Mozes nodig heeft. Mozes moet naar de farao gaan om het volk te
bevrijden. Het is geen eenvoudige opdracht en Mozes probeert er onderuit te komen. Maar met de hulp
van zijn broer Aäron gaat Mozes toch op weg. De kinderen ontdekken dat God mensen nodig heeft.
Week 38. 17 september t/m 21 september. Thema: Weg
Het volk Israël heeft het zwaar. In Egypte zijn ze niet vrij, maar moeten ze als slaven werken. Ze willen
niets liever dan weg uit dat verschrikkelijke land. Maar de farao laat het volk niet gaan. God straft de farao
en alle Egyptenaren. Tien plagen volgen elkaar op tot de farao roept: “Weg! Ga weg van hier!”. Zo bevrijdt
God het volk uit hun slavenbestaan.
Week 39. 24 september t/m 28 september. Thema: Wie kan ons redden?
Het volk Israël is weg uit Egypte, maar vindt het moeilijk om te vertrouwen op God. Als ze achtervolgt
worden door de farao en zijn leger, voor de zee komen te staan en als ze geen water meer hebben in de
woestijn zien ze geen uitkomst meer. Ze mopperen en vragen: “Wie kan ons redden?”. Gelukkig gaat God
met hen mee. Ook de kinderen komen soms in de problemen. Wie kan hen dan helpen?
DATABANK

vrijdag 14 september
dinsdag 18 september
dinsdag 18 september
vrijdag 21 september
24-28 september
maandag 24 september
dinsdag 25 september

woensdag 26 september

afsluiting vakantielezen gr 4
informatieavond 19.00 uur
muzieklessen scala groep 1 t/m 4
ontruimingsoefening (worden de kinderen op voorbereid)
week v.d. pauzehap groep 5 t/m 8
studiemiddag team (leerlingen vrij)
omgekeerde 10-minutengesprekken
ontruimingsoefening (worden de kinderen op voorbereid)
muzieklessen scala groep 1 t/m 4
omgekeerde 10-minutengesprekken
korfbaltoernooi groep 3 t/m 8 (14.30 uur)

data inloopspreek schoolmaatschappelijk werk: dinsdag 11 september, dinsdag 25 september,
dinsdag 9 oktober om 14.00 uur. De data, tijden en contactgegevens staan ook dit jaar weer vermeld bij
de ingangen van de school. Bellen en mailen kan altijd.
Vakantieregeling 2018-2019
Vakantie

Van-tot

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

18 februari t/m 22 februari 2019

Meivakantie
(incl. Pasen en Goede Vrijdag)

19 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 + 31 mei

Pinksteren

10 juni

Zomervakantie

15 juli t/m 23 augustus 2019

Studiemiddag/dagen waarop de
leerlingen vrij zijn

maandagmiddag 24 september, dinsdagmiddag 11 december,
woensdag 13 februari, donderdagmiddag 4 april en woensdag 19 juni.

ALGEMEEN
Vanuit het bestuur
‘De scholen zijn weer begonnen’. De spandoeken hangen er weer. De kinderen zijn vorige week letterlijk
de school in gesprongen. Een nieuw schooljaar, een nieuwe klas, misschien wel een nieuwe juf of
meester. Altijd weer spannend, zo’n nieuw begin!
Voor mij ook een ‘nieuw begin’, ik mag het stokje van Angelique Withaar overnemen als voorzitter van het
bestuur van de Wegwijzer. Wellicht is het u wel bekend, misschien ook niet: CBS de Wegwijzer is een
zelfstandige school met een eigen bestuur. Dit bestuur bestaat uit 9 personen; allen ouders van kinderen
van de school. Als bestuur houden wij ons bezig met de gebieden: Onderwijs, Personeel & organisatie,
Financiën en Huisvesting. Ook u kunt meedenken, door als ouder/verzorger lid te zijn van de vereniging
en onze jaarlijkse ledenvergadering te bezoeken! Voor alle vragen rondom het onderwijs van uw kind kunt
u natuurlijk terecht bij de leerkrachten en de directeur. Mocht u daarnaast ook in contact willen komen met
het bestuur, schroom dan niet om mij te benaderen.
Namens het bestuur wens ik alle kinderen, ouders/verzorgers, leerkrachten en andere betrokkenen een
mooi schooljaar toe. Een jaar waarin elk kind zichzelf mag zijn en mag groeien, zijn/haar talenten verder
mag ontwikkelen!
Tot slot, een gedicht van Christa Peikert-Flaspöhler. Misschien net dat kleine duwtje, voor als het nieuwe
schooljaar nog een beetje spannend isH
Je kan de eerste toon zijn in een lied
waardoor alle grenzen vergeten worden
wees niet bang
ook wanneer de toon amper klinkt
Je kan de eerste vonk zijn voor een vuur
dat alle wapens tot ploegen omsmelt
wees niet bang
ook niet wanneer tegenwind je striemt
Je kan de eerste graankorrel zijn op een akker
die alle handen vullen zal met brood
wees niet bang
ook wanneer het land vol stenen zit
Je kan de eerste druppel zijn voor een bron
die in de woestijn levensliederen zingt
wees niet bang
ook wanneer de wolk nog zwijgt

Je kan de eerste pas zijn voor een dans
die alle voeten leidt naar God
wees niet bang
ook wanneer je voet nog struikelt
Imre Zomer, voorzitter bestuur CBS de Wegwijzer
Vanuit school
Het nieuwe schooljaar is weer gestart en dat hebben we dit jaar gezamenlijk gedaan. De school is officieel
geopend en de kinderen hebben letterlijk een sprong het nieuwe schooljaar in gemaakt. Wij gaan er als
team weer tegenaan om er, samen met u als ouders, een positief jaar van te maken.

Gymrooster
Dit schooljaar wordt het vervoer op donderdagochtend naar de gymzaal verzorgd door Boerhof Reizen.
Op de vrijdagmiddag gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 met de fiets naar de gymzaal. De kinderen
vanuit Kerkenveld mogen vrijdagmiddag rechtstreeks naar de gymzaal. De kinderen vanuit Alteveer
fietsen met de leerkracht mee. De planning is als volgt:
Donderdag even weken (met de bus)

Groep

Vertrek school

Wie geeft de gymles

3/4

8.30 uur

Juf Klunder

5/6

9.20 uur

Meester Wobbes

8

10.20 uur

Meester Wobbes

Vrijdagmiddag
(op de fiets naar de gymzaal)

Groep 7 / 8: LET OP: kleine aanpassing i.v.m. gym op donderdag
28 september
12 oktober valt uit vanwege ‘Lang Leve de muziekshow’.
2, 16, 30 november
14 december
11, 25 januari
8 februari
1 , 15, 29 maart
12 (Koningsspelen) april
10, 24, mei
14, 28 juni
5 juli Zomerfeest - kinderen ‘s middags vrij

Donderdag oneven weken (met de bus)

Groep

Vertrek school

Wie geeft de gymles

3/4

9.20

Juf Klunder

7

10.20

Meester Wobbes

Vrijdagmiddag
(op de fiets naar de gymzaal)

groep 5 / 6: LET OP: kleine aanpassing i.v.m. gym op donderdag
14, 21, september

Juf v.d. Felz geeft les in groep ⅞.
met juf Fransman

5, 19 oktober
9, 23 november
7, 21 december
18 januari
1, 15 februari
8, 22 maart
5, 12 (Koningsspelen) april
10, 24, mei
14, 28 juni
5 juli Zomerfeest - kinderen ‘s middags vrij

Informatieavond
Op dinsdag 18 september vindt er een informatieavond plaats. Het programma voor deze avond ziet er
als volgt uit:
●
●
●

19.00 uur gezamenlijke bijeenkomst met ouders en team, waarin de ontwikkelingen voor dit
schooljaar gedeeld worden
19.45 uur koffie/thee
20.00 uur voorlichting in de groepen

De voorlichting in de verschillende groepen zal op hetzelfde tijdstip gegeven worden. Heeft u kinderen in
verschillende groepen zitten dan kunt u een keuze maken. Mocht u niet bij de gezamenlijke bijeenkomst
aanwezig kunnen zijn dan bent u natuurlijk wel welkom om bij de voorlichting in de groepen aan te sluiten.
Omgekeerde 10 minutengesprekken
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging voor de omgekeerde 10-minutengesprekken.
Tussenschoolse opvang
Hierbij een dringende oproep voor nieuwe vrijwilligers voor de TSO. We zoeken, per direct, vrijwilligers
voor de maandag, dinsdag en donderdag die tussen de middag zorg willen dragen voor de opvang van de
kinderen die op school blijven. Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij de TSO vrijwilligers of bij
Gaby Boonstra.
Oversteken
Om onze kinderen veilig van en naar school te kunnen laten gaan hebben we voor de zomervakantie in
samenwerking met ‘Initiatiefrijk De Wolden’ de oversteekplaats vanuit de Nieuwstraat naar Alteveer
veiliger gemaakt. Zoals u waarschijnlijk wel weet staan er ‘s morgens voor schooltijd en ‘s middags na
schooltijd ook klaar-overs bij het kruispunt. Deze klaar-overs helpen de kinderen bij het veilig oversteken.
We willen als school o.a. graag inventariseren welke kinderen gebruik maken van de oversteekplaats,
welke behoefte er bij u als ouders ligt m.b.t. de aanwezigheid van klaar-overs en welke ouders er mee
kunnen helpen. Daarom het verzoek om, als uw zoon/dochter gebruik maakt van het betreffende
kruispunt ,het formulier bij deze nieuwsbrief in te vullen en voor woensdag 19 september weer op school
in te leveren. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Kunstzinnige/culturele vorming
Vorig schooljaar is er voor alle kinderen en het team een cultuur explosie dag georganiseerd en hebben
de kinderen mee kunnen doen met verschillende workshops. Hier willen we dit schooljaar een vervolg aan
geven. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op dinsdagmiddag 3 weken met een workshop aan de slag
onder leiding van juf Rona, meester Wobbes, juf Fransman, juf Duinkerken en/of professionals van buiten
de school. Alle kinderen hebben voor de periode tot de herfstvakantie 2 workshops gekozen. Door, zoveel
mogelijk (want natuurlijk kan niet iedereen dezelfde workshop doen) aan te sluiten bij hun eigen wensen
en verschillende workshops aan te bieden willen we ons onderwijs blijven afstemmen op de kerndoelen,
maar ook aansluiten bij de gaven en talenten van de kinderen en waarin ze zichzelf juist willen
ontwikkelen. Voor de komende weken hebben de kinderen kunnen kiezen uit de workshops ‘Esscher’ ,
‘Film en muziek’, ‘Ukelele’ en ‘Toneel’. In de volgende nieuwsbrieven leest u er vast meer over.

Wereldoriëntatie
Misschien heeft u het al gehoord van uw zoon of dochter, maar we zijn nog niet gestart met de lessen
behorende bij Topondernemers. Op dit moment zijn we ons namelijk aan het oriënteren op een nieuwe
methode en gaan de komende weken een nieuwe methode uitproberen. Deze methode biedt
geïntegreerde (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur) projectgerichte lessen voor groep 3 t/m 8 en gaat
uit van het onderzoekend en ontwerpend leren. Vorig schooljaar is door de leerlingenraad aangegeven
dat de kinderen bij de lessen wereldoriëntatie graag deels van de leerkracht les willen hebben, maar ook
willen samenwerken en zelf dingen onderzoeken. De methode die we nu uitproberen biedt deze
mogelijkheden. De kinderen in groep ¾ werken de komende weken aan het project “Op Wereldreis”,
groep ⅚ aan het project ‘Aardse extremen’ en groep ⅞ aan het project ‘Wereldsterren’.
Gebruik van foto’s
Als school moeten we jaarlijks schriftelijk toestemming vragen voor het gebruik van foto’s of video’s waar
uw zoon dochter op staat. Daarom ontvangt u bij deze nieuwsbrief een toestemmingsformulier die we
graag voor woensdag 19 september weer van u terug hebben.
Wat als uw kind op school ziek wordt
Het kan voorkomen dat uw kind op school ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt gestoken etc.
In zo’n geval zal de school altijd contact met de ouders/verzorgers opnemen. Lukt dit niet dan moeten we
een afweging maken of dat uw kind gebaat is bij een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat er bijv. een arts
geraadpleegd moet worden. Hiervoor hebben we echter toestemming van u als ouders/verzorgers nodig.
Daarom zit er bij deze nieuwsbrief hiervoor een toestemmingsformulier die we graag z.s.m. terug
ontvangen.
Krentenbaard
Het gebeurt soms dat er kinderen op school zijn die last hebben van krentenbaard. In zulke situaties
hangt er een briefje met dit bericht op de deur bij de ingang. Krentenbaard is een ontsteking van de huid.
Je hebt last van rode vlekken en blaasjes. Het komt vooral bij kinderen voor en is erg besmettelijk.
Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon naar school of de kinderopvang. Het kind kan anderen al
hebben besmet voordat het zelf vlekjes krijgt. Thuishouden helpt dus niet om verspreiding van
krentenbaard te voorkomen. Verdere informatie of tips vindt u op https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijnkind/krentenbaard/
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.
Scala Kinderkrant
Uw kind krijgt bij deze nieuwsbrief de Scala Kinderkrant mee naar huis. Scala Centrum voor de Kunsten
biedt lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en media en is
werkzaam in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld en (deels)

Staphorst en Weststellingwerf.
Nu het cultuurseizoen weer is begonnen vraagt Scala aandacht voor de lessen en cursussen die zij
aanbieden. Voor kinderen die nog niet weten wat ze het allerleukste vinden
heeft Scala nu de Kunstproeverij.
Voor een bedrag van € 26,- kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 van de
basisschool tussen 17 en 29 september vier lessen naar keuze volgen bij
Scala. Wil een kind graag dansen dan kan het diverse dansstijlen
uitproberen. Houdt hij of zij van knutselen dan komen alle beeldende
materialen, van potlood tot klei aan bod. Elk kind kan proeflessen volgen op
verschillende instrumenten. Maar ook een piano-, schilder-, toneel- én
dansles is mogelijk. Want welke lessen het kind wil uitproberen, dát bepaalt hij of zij helemaal zelf!
Scala hoopt op deze manier heel veel kinderen (en hun ouders) te kunnen helpen hun talent en/of passie
ontdekken. Na deze vier lessen is er de mogelijkheid om te stoppen of om in te schrijven voor de les of
cursus naar keuze. Natuurlijk blijft het voor kinderen die al weten wat ze willen mogelijk om zonder te
‘proeven’ in te schrijven. Voor meer informatie, kijk in de Kinderkrant of op www.ontdekscala.nl
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Deze eerste nieuwsbrief is er nog geen nieuws uit de groepen. Dit vindt u weer in de volgende nieuwsbrief
van dinsdag 25 september.
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
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
De volgende nieuwsbrief verschijnt dinsdag 25 september

