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KIND OP MAANDAG
In de laatste lesweken van het schooljaar lezen we verhalen over de profeet Samuel en de koningen
Saul en David. Het thema dat daarbij gekozen is, is ‘Wie weet de weg?’ Koningen en profeten
hebben de opdracht om mensen de weg te wijzen. Zij horen te weten welke kant het op moet met
het land, wat mensen kunnen doen om zo te leven als God het wil. Maar weten ze dat zelf eigenlijk
wel? In de verhalen ontdekken we dat ook koningen en zelfs de profeet Samuel steeds weer moet
ontdekken welke weg God bedacht heeft.
De laatste twee weken maken de kinderen kennis met enkele Psalmen. De Psalmteksten uit de
Bijbel zijn bewerkt tot kinderliederen en -gedichten. Alle mogelijke gevoelens en gebeurtenissen
komen erin voor: van vrolijkheid tot verdriet, van op weg zijn tot thuis komen.
Week 27: 30 juni t/m 6 juli
David wordt koning, 2 Samuël 1:1-4 + 5:1-5
David en Batseba, 2 Samuël 11:1-27
Het verhaal van Natan, 2 Samuël 12:1-9
Zomerweek 1
De Heer is mijn herder, Psalm 23
Thuis bij God, Psalm 84
Op weg met God, Psalm 121
Zomerweek 2
Verwondering, Psalm 8
Rust, Psalm 62
Blijdschap, Psalm 148

DATABANK
Zomervakantie

Maandag 7 juli t/m vrijdag 15 augustus

Start schooljaar

Maandag 18 augustus

Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Studiedag

Woensdag 27 augustus
Woensdag 3 september
Kinderen zijn deze woensdag vrij!!!

Schoonmaakavond gr 1 t/m 3

Woensdag 3 september 19:00 uur

Informatieavond

Dinsdag 9 september

Vakantieregeling 2014/2015
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Koningsdag

Maandag 13-10 t/m vrijdag 17-10
Maandag 22-12 t/m vrijdag 02-01
Maandag 23-02 t/m vrijdag 27-02
Vrijdag 03-04 t/m maandag 06-04
Maandag 27 april Kinderen wel naar school!!!

Meivakantie (incl Hemelvaart)
Pinksteren
Zomervakantie

Maandag 04-05 t/m vrijdag 15-05
Maandag 25-05
Maandag 06-07 t/m vrijdag 14-08

Kinderen vrij: Studiedag 3 september, studiedag 11 februari, studiedag 24 juni
Er volgt nog een datum van een studiedag, zodra deze gepland is.
ALGEMEEN
BESTUUR
2013-2014: Een stormachtig jaar
Zowel op het persoonlijke vlak als op schoolniveau is dit schooljaar een jaar van hoge pieken en
diepe dalen.
De helft van het personeel werd/wordt dit jaar geconfronteerd met privézaken, die enorm impact
hebben. In de negatieve zin, door ziekte, of overlijden in de naaste familie. Ook in de positieve zin:
drie juffen mochten hun gezin uitgebreid zien worden en waren een tijd afwezig door
zwangerschaps- en bevallingsverlof.
In de werksfeer grote contrasten.
Het team, wat de verantwoordelijkheid krijgt voor onze kinderen. Daarmee al dan niet in een
combinatieklas het beste uit elk kind moet halen. Naast het cijfermatige (opbrengsten/ toets
resultaten) ook moet zorgen dat elk kind zich geborgen voelt, want vanuit geborgenheid kun je
groeien. De balans moeten vinden, daar waar die zaken elkaar bijten. Zoals terecht opgemerkt op
de algemene ledenvergadering is dit balanceren op een dun koord zonder vangnet: hoe ver kun en
moet je gaan, om leerlingen beter te laten presteren? Wat kun je er extra uithalen, en vanaf
wanneer gaat het ten koste van de brede vorming van een kind?
Juist dan zoeken naar mogelijkheden: welke inspanningen moet je leveren, die op alle vlakken winst
op gaan leveren?
En daarnaast zeker mooie momenten: bijvoorbeeld de dag van de Koningsspelen. Oudere kinderen
kregen de verantwoordelijkheid voor de jongere kinderen, en pakten die met beide handen volop
aan. Mooi om te zien, hoe “groot” een kind dan kan zijn!
Ik wil Hans v.d. Starren, als ex voorzitter van het bestuur en Annelies Pol, als secretaresse van
harte bedanken voor hun inzet. Het zal even wennen zijn voor Josien v.d. Stege, als nieuwe
secretaresse en Wendy Koekoek. Welkom binnen de bestuurlijke club.
Leven in een stormachtige tijd verzandt al snel in overleven, soms zelfs in paniek. Een volstrekt
normale menselijke reactie, dat gebeurde 2000 jaar geleden al op het meer van Galilea. Jezus sprak
toen vrij kernachtig: Heb vertrouwen! Het water wordt weer stil. (Marcus 37).
Ik wens u allen een goede vakantie toe, tijd om uit te rusten. En daarna een schooljaar, waarin we
in rustiger vaarwater mogen laveren.
Namens het bestuur, Angelique Withaar

SCHOOLNIEUWS
Afscheid
Björn en Tycho Sportel zijn verhuisd naar Geesbrug en zaten de laatste twee weken voor de
vakantie al op de nieuwe school om daar te wennen. We willen hen van harte succes wensen in hun
nieuwe woonplaats.
Van de collega’s nemen we afscheid van meester Arjan Vos, als vervanger van Johan Wobbes in
groep 8. Een niet zo gemakkelijke klus, om halverwege het schooljaar een groep 8 over te nemen,
waar bij sommigen “puberaal gedrag” een rol begon te spelen.
Arjan heeft als kernkwaliteit dat hij daar - soms onverstoorbaar - op individueel niveau prima mee
om kan gaan. We hebben samen gezocht naar een goed evenwicht in de groep en dat was soms
schaatsen op dun ijs.
Zeilkamp in Friesland, verkeersexamen waar voor theorie iedereen geslaagd is, zijn dingen waar
iedereen met een goed gevoel op terugkijkt.
Arjan heeft veel energie gestoken in de afscheidsmusical, samen met Rona en Johan. Het resultaat
mocht er zijn !!
Arjan , van harte bedankt voor je inspanningen en veel succes gewenst bij het vinden van een
nieuwe werkkring.
Sonja Lekatompessy heeft Manon v.d. Wal vervangen voor interne begeleiding. Dat heeft ze op een
inhoudelijk prima manier gedaan, geheel volgens verwachting, omdat zij een ervaren i.b. ster is op
één van de Pricoh scholen. Ook vermeldenswaard is, dat zij zich in die korte periode op een
uitermate plezierige manier als begeleider van collega’s heeft opgesteld en dat waarderen we allen
bijzonder. Sonja van harte bedankt !!!
Verder nemen we ook afscheid van Dicksy Houweling. Coördinator binnen de Hardenbergse
Stichting Chrono voor kwaliteitsbeheer, tevens directeur van een school in Radewijk.
Samen met Irene is nu de plannings en evaluatie cyclus beter op orde gebracht. Er is een
computerprogramma aangeschaft om één en ander deugdelijk te ordenen en daarmee is dat
kritiekpunt van de inspectie prima opgepakt. Dicksy zal de komende cursus nog één dagdeel per
maand hier aanwezig zijn om dat proces te borgen. Ik heb Dicksy vooral gewaardeerd om haar
meer zakelijke aanpak van processen en het is heel fijn een sparringpartner in school t e hebben,
die op haar school tegen dezelfde dingen aanloopt als ik. Van harte dank voor getoonde inzet. Van
beide heb ik in afscheidsgesprekken mogen optekenen dat zij in tegenstelling tot wat een inspectie
roept, hier een professionele cultuur hebben aangetroffen, waarbij mensen onderling prima
samenwerken.
Klussenavond/ochtend
Er was weer een hele lijst met grotere en kleine klussen opgesteld. Vooral op woensdagavond 25
juni hebben veel mensen hun verantwoordelijkheid genomen om te helpen. De zaterdagochtend kon
ik slechts enkelen prijzen… Ieder die heeft meegeholpen: hartelijk bedankt. School en plein zien er
weer netjes uit.
Omgekeerde 10-minutengesprekken.
Als ouders en school hebben wij een gemeenschappelijk belang en dat is om uw kind zich zo
optimaal te laten ontwikkelen. Omdat u als ouder uw kind het beste kent willen wij het komende
schooljaar omgekeerde 10-minutengesprekken invoeren. Dit zijn gesprekken waarbij u de leerkracht
kunt informeren over het welbevinden van uw kind, de interesses van uw kind of eventueel
bepaalde zorgen kunt delen.
Wij hebben deze gesprekken gepland voor woensdag 27 augustus 2014
Als ouder zult u de eerste week na de zomervakantie een formulier met enkele vragen krijgen die u
kunt gebruiken ter voorbereiding van dit gesprek.
Wij hopen van harte hiermee tegemoet te komen aan een goed contact tussen u en school en zien
uit naar goede gesprekken met elkaar.

Bedankt
Op school is bijzonder hard gewerkt om de kritiekpunten van de inspectie op te pakken. De
inspecteur heeft onlangs aangegeven dat we op de goede weg zitten. Ik wil collega’s van harte
bedanken voor hun inspanningen, maar ook bestuur, OR/MR en alle ouders, die ons op welke
manier dan ook ondersteund en geholpen hebben!!!
Namens het team een fijne vakantie gewenst, Wim Kamphuis
Onderzoek
Rond de maand maart hebben wij (medestudenten en Rianne Bosscha) voor onze studie Pedagogiek
een onderzoekje uitgevoerd op ‘De Wegwijzer’. Wij hebben onderzocht of muziek effect heeft op de
leerprestaties bij kinderen. Wij hebben dit met een mooi cijfer afgerond. Bent u benieuwd naar ons
onderzoek, dan kunt u deze vinden in de bijlage.
Zo langzamerhand is het einde van mijn studie in zicht. Aankomend jaar zal ik 1 dag in de week in
Groningen te vinden zijn, waar ik les ga geven aan leerlingen die uit het voortgezet onderwijs
komen. Deze leerlingen hebben vanwege persoonlijke omstandigheden een stuk onderwijstijd
gemist en de stap om terug te gaan naar het reguliere onderwijs is te groot. Het betreft een stage
op het gebied van jeugdzorg. Daarbij zal ik mij bezig houden met mijn scriptie en het vak
orthopedagogiek, uiteraard zet ik mij ook volledig in voor mijn baan in groep 4!
Ouderraad
Binnen de Ouderraad nemen we na 6 jaar trouwe dienst afscheid van Corina Bennink en Nyreen
Beekelaar.
Dames bedankt voor jullie inzet!
En verwelkomen we Ada Graveland die de Ouderraad komt versterken.
Ook in het nieuwe schooljaar zullen we ons inzetten voor het organiseren en ondersteunen van
diverse activiteiten en waar nodig een beroep op U als ouder doen.
Op de site van school zal binnenkort informatie over de Ouderraad te vinden zijn.
Allen een fijne vakantie!
Namens de Ouderraad, Janet Botter
TSO
Het overblijven van de kinderen tussen de middag gaat heel goed en we hebben een gezellige sfeer.
Ook nu we weten wie er wanneer komen wordt door jullie, via de mail
[ tso@wegwijzeralteveer.com ]goed doorgegeven. Op donderdagmiddag na het zwemmen krijgen
groep 3, 4 en 5 een lekker kopje thee om op te warmen. Ook iets lekkers om te trakteren als
verrassing valt goed in de smaak zoals pannenkoeken / knakworst of een ei op de vrijdag. De
laatste donderdag voor de vakantie krijgen ze weer wat lekkers [dit blijft nog wel een verrassing]
Ook hebben we al veel voetballen versleten en voor volgend jaar worden er vast weer nieuwe ballen
aangeschaft. Dit jaar hebben we weinig binnen gespeeld en we proberen zoveel mogelijk buiten te
spelen.
We hopen dat er volgend schooljaar weer veel kinderen blijven eten en dat het weer gezellig wordt.
Vriendelijke groeten,
Thera, Beanka, Gea en Marisca
Zonne-energie

Spaarproject MAF
Hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking in het spaarproject voor MAF Nederland. Om zelf
de rol van de luchtvaart te bekijken nodigt MAF u uit voor een bezoek aan het Aviodrome in
Lelystad. Aviodrome is het grootste luchtvaartthemapark van Nederland.
Op deze speciale MAF-dag (30 augustus 2014) op het Aviodrome krijgt u
50% korting op de toegang. (zie bijlage) Daarbij krijgt u van MAF een
speciale VIP entree, er is een speciale speurtocht voor kinderen en MAFpiloot Pieter van Dijk zal vertellen over zijn werk op Papoea.
Meer informatie en bestellen www.maf.nl/aviodrome.
Vakantielezen
Het doel van het project Vakantielezen is: kinderen op het technisch leesniveau houden
dat ze aan het eind van groep 3 beheersen. Leesplezier speelt hierbij een belangrijke
rol. U als ouder kunt daarbij helpen.
Kinderen van groep 3 krijgen allemaal een Vakantielezen tasje mee naar huis met hierin
drie boeken.
De boeken en het rugzakje zijn en blijven eigendom van bibliotheek De Wolden. Het
Okki Vakantieboek mag uw kind houden.
De Vakantielezentassen moeten na de zomervakantie weer op school worden ingeleverd
samen met de boeken!
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 a 2 AVI-niveaus
terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk en
dat kan ook heel goed digitaal met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Op de VakantieBieb-app
voor tablet of smartphone, is onder andere een selectie van digitale kinderboeken (e-books)
opgenomen.
Op www.vakantiebieb.nl vindt u meer informatie.
Luizenteam
De laatste weken hebben enkele kinderen weer last gehad van de kriebelbeestjes, maar gelukkig
worden de kinderen nauwkeurig gecontroleerd door ons luizenteam. Maandag na de zomervakantie
worden alle kinderen weer gecontroleerd. (geen gel en mooie vlechten in de haren deze morgen)

ANDER NIEUWS
De Drentse Fiets4Daagse 4Kids wordt gehouden van 22 t/m 25 juli 2014.
1 dag of meerdere dagen meefietsen behoort ook tot de mogelijkheden.
Een gezond en actief onderdeel van de Drentse Fiets4Daagse, waarbij avontuurlijk,
natuurlijk en sportief centraal staat. Bedoeld om de jeugd in beweging te brengen
en te laten ervaren dat fietsen leuk is. Kinderen kunnen met hun
ouders/grootouders als gezin meedoen aan alle activiteiten en bezichtigingen die er
onderweg georganiseerd zijn (gratis, op vertoon van hun inschrijving).
Het zijn korte routes van ca. 30 km per dag, een ware beleving, waar nog lang over
nagepraat zal worden.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.fiets4daagse.nl.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP ½
We zijn met het laatste thema van dit schooljaar bezig. Het thema is kunst.
Het thema ligt niet zo binnen de belevingswereld van de kinderen.
Zelf aan de slag gaan is heel belangrijk in dit thema, maar daarnaast leren de kinderen ook kijken
naar kunst. De kinderen werken aan de volgende kunstwerken: mozaïek schilderij van Bart van der
Leck;
een schilderij van Mondriaan met kralen of plakken met stroken; borduren als Picasso; cirkels
verven als Kandinsky; een beeld bouwen van klei. Er zijn al heel wat mooie kunstwerken klaar.
Na de zomervakantie starten we met het thema thuis.
Vorige week donderdag kwam Tycho voor de laatste keer bij ons op school om afscheid van ons te
nemen. Hij is met zijn ouders en broer Björn verhuisd naar Geesbrug. Wij wensen Tycho veel plezier
op zijn nieuwe school.

GROEP 3
Konden de meeste toppers van groep 3 aan het begin van dit schooljaar nog niet lezen en nu
schrijven ze gewoon een verhaal over dit schooljaar.
groep 3
We heben heel veel geleerd in groep 3. we heben ook leuke dingen gedaan en gingen ook op
schoolreisje. we heben leuk gehad aleen nu moeten we naar groep 4.
groetjes
Lotte van der Deen, Sem, Milene, Rachel en Marleen
film van brammetje baas
we gingen met de auto s naar de film van brammetje baas en inge vont de film het aler leukst van
het jaar. het was heel leuk om de film samen te kijken maar ook wel zielig.
groetjes
Justin, Milan, Aniek en Lotte Prins
Schoolrijsje
wij zijn dit jaar op schoolrijsje geweest naar de julianatoren en het was heel leuk en er was een
achtbaan en een reuzenrat en een brandweerauto en een spookslot en nog veel meer. en we hebben
nog patat gegeten alleen het was wel jammer dat we zo lang in de bus moesten zitten en dat was
het van het schoolrijsje ja en dan gaan we naar groep 4.
groetjes
Jardi, Iris, Bart en Igor
U leest het al, er is het afgelopen jaar veel geleerd in groep 3!
Maar op de vraag wat vond je nu het leukst in groep 3, kwam helaas niet het antwoord waar de
juffen op hadden gehoopt (het leren lezen en schrijven)
Het schoolreisje was toch wel het meest favoriet, vervolgens gym, buiten spelen en tenslotte het
naar de film gaan. Tot slot nog een leuke groepsfoto van de verjaardag van juf Mulder.

Fijne vakantie iedereen!

Groeten Juf Mulder en juf Duinkerken!

GROEP 4/5
Vakantiegroetjes!
Alle kinderen van groep 4 en 5 kunnen in de bijlage een boekje vinden met daarin de
vakantiegroetjes voor onze klasgenootjes.

Enkele verhaaltjes van groep 4:
Brandweer
De brandweer blust niet alleen brand, maar ook bij een ongeluk in actie.
Smokey is de hond van de brandweer.
Hij geeft ook tips zoals -blijf laag bij brand
-maak een vluchtplan
Ella en Lieke
Schoolreisje groep 4.
We moesten een uur in de bus.
We kwamen aan en toen moesten we naar het picknickbos.
Er waren verschillende attracties in het pretpark.
We gingen allemaal in een attractie bijvoorbeeld: de achtbaan,
het reuzenrad, de toren. Er was heel veel.
De toren heeft 13 verdiepingen.
Het huisje van Juul is in de toren.
Je kon ook met Juul op de foto.
Dat was heel leuk!
We werden ook nog opgeroepen om te gaan eten.
We gingen patat eten!
Tenslotte gingen we weer in de bus terug.
Dit was het schoolreisje van groep 3 en 4!
Carlijn en Marinde

Vlinders
vlinders zijn mooie dieren.
Er zijn verschillende soorten vlinders.
De koolwitjes leggen eitjes op koolbladeren.
Er zijn ook andere vlinders, bijvoorbeeld een dagpauwoog, landkaartje,
een blauwtje zijn van de binnen kant blauw en van de buiten kant bruin.
Milan en Floor
Musical
De musical heet de verborgen vallei.
Anne speelde politie ze was verliefd op Koen.(dat was Mark)
De vlinder gaf een speciaal geurtje af. Daar was Helga Winters was daar op zoek naar.
Rik en Nienke
WK FESTA 2014.
Juf Lisette heeft ons een dansje geleerd op het nummer “WK FESTA
2014”. Inmiddels kennen alle kinderen uit groep 4 en 5 dit liedje en
ook de rest van de school begint het dansje al aardig onder de knie te
krijgen.

Samen staan we sterk!
Dit jaar begonnen wij als combinatiegroep en dat was soms best
wennen. Inmiddels kunnen we samenwerken als de beste, dat bewijzen
ook onderstaande foto’s.

Creatief met onze handen!
Heb je gezien hoe creatief wij zijn? Voor de
feestweek hebben wij alvast een kippenhok gemaakt
met mooie kippen & stro van de familie Vogelzang.
Hartelijk dank daarvoor!
Deze prachtige creatie wordt straks ook als decoratie
voor de feesttent gebruik.

Knexx & Lego.
Tijdens zelfstandig werken willen veel kinderen
lekker spelen met knexx en lego, aan het einde van de les mogen wij onze werkjes laten zien.
Hieronder zie je wat wij hebben gemaakt.

Afscheid juf Lisette & Björn.
Juf Lisette en Björn hebben donderdag 26 juni afscheid van ons genomen. Juf Lisette heeft het
laatste half jaar elke donderdag stage bij ons gelopen en afgelopen donderdag was dat voor de
laatste keer. Ook Björn was voor de laatste keer bij ons op school. Hij gaat met zijn ouders en
broertje Tygho verhuizen naar Geesbrug. Wij hopen dat hij daar veel vriendjes krijgt en veel mag
leren. Als afscheidscadeau hebben wij een vriendenboekje gemaakt voor juf & Björn.

Zwemmen
Het schoolzwemmen zit er bijna op. We hebben vele leuke uurtjes in het zwembad doorgebracht.
Aanstaande donderdag mogen we zelfs in onze pyjama komen zwemmen en mogen we allerlei
spullen meenemen voor in het bad.
We hebben er zin in!

Around the world.
Tijdens het spelletje “Around the world” strijden de kinderen tegen elkaar wie
voor die dag de tafelkampioen is van groep 4 en 5. Afgelopen donderdag werd
deze titel gewonnen door Carlijn! Van harte gefeliciteerd, deze medaille is voor
jou!

Enkele verhaaltjes uit groep 5.
Topondernemers.
Topondernemers vinden Senna en Emiel heel leuk. En je kunt er heel veel van leren en ook best
leuk om te doen.
Als je niks weet of de kaart is te moeilijk dat is soms best saai.
Groetjes Senna en Emiel
Zwemmen
zwemmen is leuk op school omdat we altijd aan het eind mogen vrij zwemmen. Dan mag je van de
glijbaan of van de duikplank. Maar je kunt er ook gewoon zwemmen met een band en matjes. En je
mag ook met het speelgoed in het zwembad mee nemen van huis donderdag 3 juli mag je pyjama
mee.
Groetjes Lilian en Mariska
Schoolgym
op donderdag ochtend gaan wij om
9:30 naar de gym en doen we allemaal leuke dingendoen!!!
We moesten een keer over de dikke mat een koprol makkendat was leuk.
En op elke vrijdag hebben wij ook gym maar dan alleen voor de bovenbouw.
Groetjes Lynn en Caitlyn
Schoolreisje.
Groep 5 ging op dinsdag 22 april op schoolreisje naar Hellendoorn. Het was daar heel leuk. We
gingen met groep 6.We gingen in heel veel attracties. We kregen daar ook patat en wat drinken en
je mocht zelf ook nog drinken en snoep meenemen.
Groetjes Eline en Maureen.
Bezoek juf Lisanne.
Vandaag kwam juf Lisanne ons verblijden met een bezoekje. Zij had voor ons brieven meegenomen
die de kinderen uit Suriname aan ons geschreven hadden.
We hebben allemaal een brief mee naar huis gekregen.

Lieve kinderen uit groep 4 en 5,
Bedankt voor dit prachtige jaar, wij hebben het heel fijn gevonden met jullie samen te werken! Wij
wensen jullie een fijne vakantie toe, geniet van de zomer!
Groeten juf Engelsman & juf de Groot.
GROEP 6 en 7
Zie bijlage groep 6 en bijlage groep 7
The voice kids
Wij zijn met groep 6 en 7 naar ‘The voice kids’ geweest. We gingen met de bus naar Hilversum
studio 24. De busreis was gezellig. We waren eindelijk in Hilversum. Toen hebben we het gebouw
‘beeld en geluid’ ook gezien. Eerst gingen we studio 24 opzoeken, want we wisten niet waar het
was. We waren wel erg blind want er hingen allemaal pijlen. Toen we binnen waren, gingen alle
meiden gillen. Eindelijk was het zover. We mochten naar binnen. Alles wat je op tv ziet is veel groter
dan in het echt. Toen kwamen Marco Borsato, Nick en Simon en Angela Groothuizen binnen. Het
was heel leuk. Marco Borsato kwam naar ons toe en gaf een haai 5. Dyonne en Esmee

GROEP 8
Als u dit leest zit het schooljaar voor groep 8 er op. We hebben dit jaar veel meegemaakt. Soms
was het best wel spannend.
In februari was de cito-eindtoets en meester Vos kwam op school. De toetsen zijn gemaakt en
iedereen heeft daarna z’n plekje gevonden op het voortgezet onderwijs. voor de een was het best
even zoeken en een ander wist direct al waar hij of zij naar toe zou gaan.
Na de cito-eindtoets stonden er nog verschillende dingen op het programma.
We zijn op kamp geweest en hebben trots wind en regen getrotseerd. Gevaren hebben we op
verschillende bootjes. Een aantal zelfs op de banaan (Willem) achter de speedboot.
Tijdens de dropping lagen sommige kinderen en begeleiders zelf plat in de stront om maar niet
ontdekt te worden en ook met fierljeppen ging iedereen met de stok over de sloot. Het motto was
samen uit en samen thuis en iedereen doet mee, dat hebben we ook zoveel mogelijk geprobeerd zo
uit te voeren. En uiteindelijk kwamen we moe en voldaan thuis.
We hebben ook verkeersexamen gedaan en zowel bij theorie als praktijk is uiteindelijk iedereen
geslaagd. Het praktijkexamen hebben we lekker afgesloten met een ijsje.
De sportdag was ook een hoogtepunt in groep 8. We hebben lekker getraind op verschillende
onderdelen. En de sportdag was ook een succes. Tim was zelfs eerste met grote bal werpen.
In de klas was het lang niet altijd rustig en dat was soms best wel lastig om geconcentreerd te
blijven. De musical was best lastig om in te studeren. De musical duurt lang en ook het steeds
maar weer oefenen viel niet mee. Maar we hebben het met elkaar gered. We hebben de musical 2x
voor een volle zaal op mogen voeren.
Alle ouders en anderen die geholpen hebben met decor, schminken en dergelijke heel hartelijk
bedankt.
Dinsdagavond 1 juli hebben wij afscheid genomen van groep 8 tijdens de afscheidsavond. Voor een
aantal gezinnen geldt ook dat ze afscheid nemen van CBS De Wegwijzer. Wij wensen de kinderen en
hun ouders alle goeds toe.
Hieronder het lijstje waar alle kinderen van groep 8 na de tijd op de Wegwijzer naar toe gaan.
Mika gaat naar De zeven Linden in Dedemsvaart.
Justin, Gerben, Nicole, Anne, Vincent, Lisanne, Daphne, Jelle en Demi gaan naar het Roelof van
Echten College locatie Julianastraat/Bentinckspark of TL Park Dwingeland.
Tim, Anton, Shakira, Thirsa, Deon en Raymond gaan naar het Roelof van Echten College locatie
Griendtsveen
Mark gaat naar Wolfsbos.
Lola gaat naar Greijdanus Hardenberg.
Hartelijke groeten,
Meester Vos

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
Hier zetten wij ook onze foto’s op.
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 27 augustus 2014

