Alteveer, woensdag 7 november 2012
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Nieuwsbrief 5, cursus 2012/ 2013

KIND OP MAANDAG
Week 45: 5 t/m 11 november
thema: Verdergaan
Exodus 33, 34:1-10 en Numeri 10:11-36 / gezang 27
God zegt dat de mensen verder moeten gaan naar het beloofde
land, maar dat hij zelf niet meer mee gaat. Mozes weet God op
andere gedachten te brengen. Zo gaan ze verder door de
woestijn, samen met God.
Week 46: 12 t/m 18 november
nooit!
Numeri 13:1-24, 13:25-33 en 14:1-9

thema: Dat kunnen we

De Israëlieten komen in de buurt van het beloofde land. Een groep
mannen gaat het land verkennen. Het is er prachtig, maar er wonen al
mensen.
ALGEMEEN
Afscheid Rob Wijnsma
Rob heeft vele jaren naast zijn werk op school gestudeerd. Als je die studie dan met
( zeer ) goed gevolg hebt afgerond, is het logisch dat je je roeping volgt en als kansen
zich voordoen, je gaat oriënteren op dat predikantschap. Eind zomervakantie was al
bekend dat er gesprekken waren met een gemeente, maar formele afspraken hebben
nog behoorlijk lang op zich laten wachten, wegens draaien van kerkelijke molens in
een vooraf vastgesteld protocol.
Rob is 12 1/2 jaar aan school verbonden geweest, waarvan 10 jaar als
adjunctdirecteur. Ik durf voorzichtig te stellen dat Rob en ik een goed koppel waren,
juist omdat we zo verschillend zijn en daardoor elkaar aanvullen. De mate van
taalvaardigheid, gekoppeld aan analytisch vermogen, maakten dat er vele
onderwijsopdrachten en planningsdoucumenten op puntige wijze zijn besproken en
vastgesteld.
Moeiteloos kunnen schakelen van het ene onderwerp naar het andere is ook zo’n
kernkwaliteit die velen ( mannen ) niet bezitten. In de loop der jaren was de
taakverdeling tussen Rob en mij in een bepaalde cultuur ingebed en liepen dingen
moeiteloos in elkaar over.
Ook in voorbereidingen bestuursvergadering had Rob een belangrijke rol. Ik noem
alleen maar het doorvorsen van financiële plaatjes, waarbij soms het
admistratiekantoor en accountant op onjuistheden werd gewezen. Afgelopen jaar
heeft Rob het omzetten van het bestuursmodel volgens de code goed bestuur in
toezichthoudend en uitvoerend bestuur voorbereid en in documenten
gezet. Resultaten op groepsniveau werden als coördinator leerlingzorg
bijgehouden en gepresenteerd. Daardoor konden ook in de tijd van verlof van de
interne begeleidster gesprekken met leerkrachten en ouders gewoon doorgaan.

Juist in die gesprekken kon Rob goed luisteren, maar ook een richting wijzen en dat
werd bijzonder gewaardeerd.
Als maatje binnen de directie in onze éénpittersituatie, zal ik Rob zeker missen, maar
wil hem van harte bedanken voor de de constructieve en fijne manier waarop we al
die tijd prettig en inhoudelijk samen hebben opgetrokken. Dat geldt uiteraard ook
voor de manier waarop je collega binnen het team was.
In een directiefunctie, naast lesgevende taken, is het soms lastig om er voluit voor de
klas te zijn. Ik heb van meerdere kinderen gehoord hoe prettig zij het vonden om bij
meester Wijnsma in de klas te zitten wij hebben als school het grote genoegen gekend
zo iemand in ons midden te hebben en wensen hem in zijn nieuwe functie als
predikant alle succes toe.
Daarbij gaan we er vanuit dat hij in zijn toekomstige werk mogelijk met andere
accenten zegenrijk bezig kan zijn, maar dat wij in Alteveer zijn werk ook als zodanig
beschouwen.
In één van de vorige nieuwsbrieven heb ik al aangegeven hoe taken worden
vervangen en de afgelopen weken zij we ons al druk aan het oriënteren op
herschikking van taken binnen het team.
Ik heb het genoegen gehad een aantal preken van Rob te beluisteren en feliciteer de
kapelgemeente in Emmen van harte met deze benoeming, waarbij ik de hoop
uitspreek dat hij zich daar spoedig ook thuis zal voelen.
Van harte uitgenodigd om Rob de hand te drukken tijdens de afscheidsreceptie a.s.
vrijdag.
Wim
Dankdag
Vanavond om 19.00 uur begint de dankdag dienst in de kerk te Alteveer.
Donderdagmorgen 8 november begint de school om 9:00 uur (behalve groep 8 i.v.m
afscheid meester Wijnsma). Als dit oppasproblemen oplevert, mag uw kind eerder op
school komen. Met de hele school in één kerk zal naar verwachting een volle kerk
opleveren. Dat is fijn en gezellig, maar we willen ook van iedereen vragen – ouders en
kinderen - om zijn of haar best te doen om er voor te zorgen dat er wel een sfeer van
aandacht ontstaat. De kinderen zitten tijdens de dienst bij de ouders. De deurcollecte
is voor Dorcas.
Afscheid Meester Wijnsma
Donderdag 8 nov en vrijdag 9 november gaan we onze dansvoorstelling oefenen op
school.
Ter voorbereiding van het afscheid van meester Wijnsma, oefent groep 6 een dans in.
Dit zal donderdag om half 12 tot half 1 gebeuren. Het is een mogelijkheid dat de
kinderen donderdag op school eten. Ze hoeven hiervoor niet te betalen en eten samen
met de leerkracht in de klas. Ze mogen ook naar huis gaan. De kinderen worden dan
weer om half 2 verwacht op school.
We willen de kleuters van groep 1 vrijdag 9 november graag om 8.30 – 9.00 uur nog
even op school hebben, om hun dansje ook nog te oefenen. Als uw kind niet kan, is
dat geen probleem voor het dansje van de middagvoorstelling. Alle andere kinderen
zijn deze dag om 12.00 uur vrij.
Alle kinderen, ouders en andere belangstellenden verwachten we om 13.45 uur weer
in sporthal Zandmeer in Kerkenveld voor onze dansvoorstelling. Wat zal meester
verrast zijn.

Uitnodiging:

Vereniging voor Prot. Chr. basisonderwijs te
Alteveer - Kerkenveld
Aan (ouders van) oud-leerlingen, leden schoolvereniging en belangstellenden:

Uitnodiging afscheid Rob Wijnsma

Na 12,5 jaar op onze school gewerkt te hebben, gaat onze zeer gewaardeerde collega
en adjunct directeur Rob Wijnsma ons per 16 november 2012 verlaten. Wij wensen
hem veel succes toe in zijn nieuwe baan als predikant in Emmen.
Uiteraard willen wij hem niet ongemerkt laten gaan. Daarom nodigen wij u van harte
uit om afscheid te nemen op vrijdag 9 november a.s. van 15.30-17.30 uur op CBS de
Wegwijzer.
Het bestuur van de VPCO Alteveer – Kerkenveld

De week van het geld
“Week van het geld “ ,thema in week 46. Steeds meer mensen komen in de
problemen om de eindjes goed aan elkaar te kunnen knopen. Er is een toename van
gezinnen en alleenstaanden die een beroep moeten doen op de gemeentelijke
kredietbank en in de schuldsanering terecht komen. We willen kinderen bewust maken
hoe met geld om te gaan en dat je niet zomaar geld uit de muur kunt halen als het op
is.... Daarom gastlessen over bewuster met je
(zak)geld omgaan op woensdag 14 november in groep 6, 7 en 8. We hopen en
verwachten dat zo’n gastles aanzet kan zijn tot gesprekken thuis over omgaan met
geld.
Kinderen uit groep 8 krijgen t.z.t. nog één of meer vervolglessen over dit thema en
dat is een meester die uit het “bankwezen” komt wel toevertrouwd.
Schoolfotograaf
Even een herinnering:
Op maandag 19 november komt de schoolfotograaf.
Om 8:30-9:00 uur en om 11.30-12:30 uur is er gelegenheid om met nietschoolgaande broertjes en zusjes op de foto te gaan. U kunt geen tijd afspreken, dus
kans op wachttijden.

Open dag Maritieme Academie in Harlingen
Op 21 november is er een open dag, waarop de kinderen van groep 8 ook worden
uitgenodigd. (Zie extra bijlage nieuwsbrief)
Voorleeskampioen
Op woensdag 28 november kiezen we op school onze voorleeskampioen uit de
groepen 7 en 8. Deze leerling mag onze school weer vertegenwoordigen in De Wijk.
Dus jongens en meisjes uit groep 7 en 8 flink oefenen!
Luizenteam
Het luizenteam doet goed werk op school. De maandagmorgen na elke vakantie
worden alle kinderen door het luizenteam gecontroleerd op ongewenste bezoekers.
Dat voorkomt problemen.
Maar het luizenteam heeft versterking nodig van in elk geval één nieuw persoon. U
kunt zich opgeven bij Brigit van Leeuwen of bij één van de leerkrachten.
Laatste verzoek ouderhulp voor het duo lezen.
Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen met duolezen voor groep ¾
(voorlopig t/m kerstvakantie). Op dit moment hebben zich 2 ouders opgegeven
(maandag en woensdag). Het zou mooi zijn als we voor de andere dagen nog ouders
zouden kunnen vinden.
Duo-lezen is elke dag van 11.30 – 12.00 uur en woensdag van 11.45 – 12.15 uur. U
kunt zich opgeven bij de leerkrachten.

DATABANK
woensdag 7 november

woensdag 5 december
woensdag 19 december

14.30 uur trefbaltoernooi sporthal
Zandmeer
19:00 uur Dankdagviering in de kerk
school begint 9.00 uur behalve groep 8
13.45 uur in sporthal Zandmeer
15.30- 17.30 uur receptie
gastlessen thema: Week van het geld
groep 6,7, en 8
schoolfotograaf
eerste rapport groep 3 t/m 8 mee
voorleeskampioen 7/8
tienminutengesprekken groep 3 t/m 8
Sinterklaas
19:00 uur Kerstviering in de klassen

ma 24 dec t/m vr 4 januari

kerstvakantie

donderdag 8 november
vrijdag 9 november
woensdag 14 november
maandag 19 november
dinsdag 27 november
woensdag 28 november

Deze data staan ook op de website; u vindt ze in de agenda en in de jaarplanning.
Daarbij geldt dat bij veranderingen de jaarplanning soms wat achterloopt; ga bij
twijfel uit van de agenda.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 3

Lampionnetje, lampionnetje
schijn maar in de donkere nacht..

We hebben afgelopen week hard gewerkt aan de lampionnen. Zijn ze niet prachtig
geworden? Donderdagochtend is de lampionnenoptocht op school. Mogen de kinderen
daarom een lampionstokje (voorzien van naam) mee?
De kinderen hebben donderdag geen gym.
GROEP 4
Wat fijn dat er moeders en een oma waren, die onze
lampionnen in elkaar hebben gezet. Ook de kinderen van
groep
4
doen
donderdagochtend
mee
aan
de
lampionnenoptocht op school.Mogen de kinderen daarom
een lampionstokje (met naam) mee naar school?
Ook zijn we druk bezig met oefenen van de tafels 2 en 10.
Zie onze groepssite voor de laatste nieuwtjes.

GROEP 6
Topondernemers:
Wij zijn met TopOndernemers bezig met het thema:” ik,jij,wij.”
Tijdens dit thema leren de kinderen onder andere over de jagers
en boeren en de Romeinen. Het groepje van Paulina, Esmee,
Michelle en Ilse hebben tijdens dit thema een Romeinse stad
gemaakt.
Het is erg mooi om te zien hoe de kinderen met elkaar
samenwerken. Hieronder het prachtige resultaat!
Sint Maarten
In groep 6 hebben wij prachtige lampionnen gemaakt.
De kinderen kunnen met trots door de straten lopen!

Spelling:
De kinderen hebben het spellingswerkboek van groep 5 afgerond. Wij gaan volgende
week starten met het spellingswerkboek van groep 6. Om te oefenen met de woorden
van de week kunnen de kinderen naar de website bloon.nl gaan. Wij hebben veel zin
om in het groep 6 werkboek te beginnen! Volgende week zal ook Cito spelling eind 5
worden afgenomen.
GROEP 7
Binnenkort zullen we starten met topografie. Dat betekent dat er weer een beetje
huiswerk bij gaat komen. We helpen de kinderen met het plannen van hun werk in
hun agenda en geven tips hoe ze het aan kunnen pakken. Hier hebben wij, en zeker
de kinderen, ook de hulp van u als ouder bij nodig. Leer uw kind om dagelijks in zijn/
haar agenda te kijken en zo mogelijk iedere dag een beetje te leren. Hierdoor wordt
het geleerde in het langetermijngeheugen opgeslagen en zijn de kinderen later in
staat weer een beroep te doen op die informatie. Hieronder volgt een schema dat kan
helpen bij het omgaan met het huiswerk.
Leren in drie stappen
Stap 1
Vooraf
Wat moet ik doen?......………………………………………………………………..
Wanneer klaar?....................................................................
Wie kan je helpen?...............................................................
Wat heb ik nodig?……………….............…………………………………………..
Wat weet ik er al van?.........…………………………………………………………..
Hoe weet ik dat het klaar is?…………………………………………………………..
Is je plan klaar?
Stap 2
Tijdens
Plan uitvoeren en regelmatig kijken of je je nog houdt aan je plan.
Stap 3
Na
Wat ging goed?..........................................................................
Wat kon beter?...…………………………………………………………………………………
Wat wil ik de volgende keer veranderen/ verbeteren?...............……..
Voor de herfstvakantie zijn we met de groep voor natuur naar Dwingelderveld
geweest. We hebben een prachtige dag gehad waarbij we veel gezien en geleerd
hebben. Over deze dag maken we nu in twee- of drietallen korte verslagen, deze
komen in de gang te hangen op school.
Voor het vak rekenen zijn we onder andere bezig met inhoudsmaten, handig rekenen
en cirkeldiagrammen. We hebben ontdekt dat wanneer je leert handig te rekenen, je
ook sneller leert rekenen en dat vonden de kinderen een mooie ontdekking!

Wilt u er aan denken dat we de afspraak op school hebben dat kinderen tijdens de
gymles schoenen dragen? Dit is zowel hygiënisch als veilig. Mochten de schoenen te
klein zijn, wilt u er dan zo spoedig mogelijk voor zorgen dat uw kind weer passende
schoenen mee kan nemen?
PLUSGROEP
Thema geluid:
De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan het thema ‘geluid’. Van tevoren
hebben de kinderen opdrachten mee gekregen. Zo moesten ze een powerpoint, een
zelfgemaakte instrument en een verslag maken. Dit moesten ze presenteren aan
andere klassen. Het eerste idee voor het instrument kwam al gauw! Heel erg leuk om
te horen hoe enthousiast ze waren. De powerpoint mocht alleen bestaan uit
steekwoorden, zodat de kinderen tijdens het presenteren de inhoud gingen vertellen
i.p.v. voorlezen. Tijdens de lessen deden wij proefjes en werkten de kinderen aan hun
opdrachten. Ze mochten ook in hun eigen klas aan de opdrachten werken. De
kinderen hebben ook een bezoek gebracht aan de Duits- Nederlandse windtunnel
in Marknesse.
Hier kregen ze een rondleiding met heel veel ingewikkelde informatie. Deze informatie
hebben ze verwerkt in een verslag. Aan het einde van de 7 weken moesten ze alle
informatie van de afgelopen periode presenteren. Dit vonden de kinderen best
spannend. Ze hebben het op een goede manier gepresenteerd, doordat ze ook
gebruik maakten van filmpjes en een quiz. De kinderen hadden hun powerpoint op de
luisteraars goed afgestemd, de kinderen luisterden geboeid. Aan het einde van de
periode hadden de kinderen een voldaan gevoel. Voor hun gevoel werden ze genoeg
uitgedaagd en kijken ze met trots naar de afgelopen periode. Ik vond het zelf ook hele
mooie ervaring.
Juf Kleinheerenbrink

Doe-middag

WOENSDAG 21 NOVEMBER 13:00 - 16:00 UUR
Programma met o.a.:

VMBO
 Basis
 Kader
 Gemengde
leerweg
 Maritieme MAVO

 Maak een blaasvoertuig
 Leg echte zeemansknopen
 Roei in een vlet door Harlingen
naar opleidingsschip Emeli
 Ga proefliggen in een bed op
onze huisvesting
 Doe het Binnenvaartspel op
onze computer en win met je
snelste tijd.
 Schakel je eigen
navigatieverlichting
 Oudercafé

Maritieme Academie Harlingen
Almenumerweg 1
8861KM Harlingen
0517-412300
informatie@maritiemeacademie.nl
www.maritiemeacademieharlingen.nl

Maak kennis met
de
Matrozenopleiding
van Nederland!

