Alteveer, woensdag 24 september 2014

“Het Wegwijzertje”
www.wegwijzeralteveer.nl

Nieuwsbrief 2, cursus 2014/ 2015

KIND OP MAANDAG
Vanaf week 39 zien we God die voor mensen zorgt terug in het verhaal van Exodus. We horen over
Mozes, die in een biezen mandje op de Nijl wordt gelegd. Het is het begin van het verhaal van de
bevrijding van een volk, een verhaal over God die nieuwe wegen wijst als mensen niet meer weten
hoe het verder moet. De Israëlieten laten het slavenland achter zich en gaan op weg naar een
veelbelovend land, dwars door de woestijn.
Met de kinderen praten we naar aanleiding van de verhalen over wie er voor je zorgt. Je kunt voor
elkaar zorgen, er zijn anderen die voor je zorgen. De Bijbelverhalen laten daarbij zien: ook als
mensen het moeilijk vinden om nog voor zichzelf of elkaar te zorgen, is er Iemand die naar mensen
omziet. God maakt een nieuw begin.
Week 39: 22 t/m 28 september 2014
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10
Mozes gaat weg, Exodus 2:11-15
Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-12

lied 167 NLB

Week 40: 29 september t/m 5 oktober 2014
Naar de farao, Exodus 5:1-11
De plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

lied 612 NLB

Week 41: 6 t/m 12 oktober 2014
De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31
Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18
Het bittere water, Exodus 15:22-26

lied 219

Week 42/43: 13 t/m 26 oktober 2014
Het manna, Exodus 16:11-24
De tien geboden, Exodus 20:1-17
De dood van Mozes, Deuteronomium 34:1-12
DATABANK
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.
woensdag 24 september
woensdag 1 oktober
maandag 6 oktober
ma 13 t/m vr 17 oktober
donderdag 23 oktober
woensdag 5 november
donderdag 13 november
woensdag 19 november

Kinderpostzegels
Start Kinderboekenweek
Fietsencontrole groep 5 t/m 8 (13.00 uur)
Herfstvakantie
Groep 7 Drents museum (8.40-12.20)
Dankdag (schoolkerkdienst 19.00 uur)
Groep 8 Drents museum (8.30-13.05)
Voortgang / rapport gesprekken
Schoolfotograaf

Wijziging:
De kinderen zijn woensdag 17 juni 2015 vrij i.p.v. woensdag 25 juni 2015.

ALGEMEEN
SCHOOLNIEUWS
10 minutengesprekken
Voor u en voor ons de eerste keer en daarom zijn we benieuwd hoe deze gesprekken ervaren zijn.
In de bijlage de mogelijkheid om uw ervaringen met ons te delen, zodat we een volgend jaar het
instrument kunnen verfijnen.
Informatieavond
Dinsdag 16 september was de jaarlijkse informatieavond. We hebben het zeer op prijs gesteld dat u
met zovelen aanwezig was om te horen wat we allemaal wel niet doen in de verschillende groepen.
Voor wie er niet was, of wie de informatie nog eens rustig wil nalezen: De gedeelde informatie wordt
op de groepssite geplaatst. Als directeur had ik het genoegen bij alle groepen even aan te kunnen
schuiven. Ik wilde dat de inspecteur van het onderwijs ook met me meegelopen was om te horen
hoe wij op De Wegwijzer
het onderwijs klassikaal, groepsgewijs en waar nodig op individueel niveau vormgeven.
Ik pikte een verzuchting van een ouder op, dat kinderen zoveel moeten tegenwoordig. Dat ook in
die klas er geen kind was dat niet met plezier naar school ging, omdat leerkrachten hun best doen
het evenwicht te bewaren tussen alle aandacht voor lezen, rekenen en taal en meer creatieve
vakken èn op een enthousiasmerende manier les geven, vond ik een compliment voor de collega’s,
wat ik graag onderstreep.

Hilda Sturris had concurrentie van grote wespen, die op het licht
afkwamen. Veel groter dan gewone wespen zoemden ze statig
boven in het lokaal. Heb mij laten vertellen dat deze soort hoornaar- niet zo agressief is en dan is het eigenlijk jammer dat
je zo’n nest moet opruimen. Na afloop hebben we nog geprobeerd
om het nest te vinden, maar dat is niet gelukt. De volgende
morgen, bleek bij daglicht, een kleine opening in de spouwmuur
voldoende om een nest te bouwen.
Bij deze wil ik u vragen, wanneer u weet dat uw kind allergisch is
voor wespensteken, dit bij de leerkracht te melden. In dergelijke
gevallen moet je snel kunnen handelen.

Luizencontrole
De prachtige nazomer blijkt voor sommigen ook vervelende consequenties te hebben.
Het spijt ons, net als de betrokken ouders, bij herhaling te moeten constateren dat we op dit
moment maar moeilijk van het luizenprobleem afkomen. Ouders van kinderen die het betreft doen
bijzonder hun best. Het is dan ook frustrerend, dat wanneer je kind net weer luizenvrij is, het op
een andere manier weer besmetting oploopt. Dan kun je weer opnieuw beginnen…. Wilt u allemaal
uw gezin goed controleren. Dit geldt op dit moment in het bijzonder voor kinderen uit groep 1/2,
groep 4, 5/6 en groep7. Bij constatering van de beestjes, mag uw kind niet naar school, totdat het
is behandeld. Deze maatregel is ingesteld om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. We
blijven controles uitoefenen tot we er weer vanaf zijn.

GASTLES BRANDVEILIGHEID
Dinsdagmiddag 23 september heeft groep 2/3 een gastles gehad over brandveiligheid. De kinderen
wisten hier al best veel over te vertellen. De knuffel Smokey werd aan ons voorgesteld en mag bij
ons op school blijven logeren. We hebben samen een prentenboek bekeken over Smokey, waarin
veel dingen over brandveiligheid naar voren komen. De kinderen herkenden ook dingen die te
maken hebben met onze jaarlijkse ontruimingsoefening.
We hebben verschillende praatplaten bekeken en besproken over brandveiligheid.
Er stond een grote rode kist in de klas, waar een brandweerpak in zat, laarzen, handschoenen,
gasmasker , brandweerhelm, rookmelder en een brandblusdeken.
Juf Sturris mocht het brandweerpak aandoen.De rode kist en de praatplaten mogen deze week bij
ons op school blijven. Tot slot gingen we nog even naar de brandweerauto buiten. Het alarm mocht
even aan en de sirene hebben we even kort gehoord. De kinderen hebben een sleutelhanger en een
sticker mee naar huis gekregen. Het was een leerzame middag. (voor foto’s zie hoofdsite)

Ook kreeg groep 8 bezoek van Ingeborg van der Spoel namens de brandweer. Alle leerlingen
hebben een verslag van dit bezoek gemaakt. Michelle en Ilse hebben een plekje in de nieuwsbrief
verdiend! Hieronder leest u het verslag. De andere verslagen staan op de site van groep 8.

Handvaardigheid en gym
Beste ouders/verzorgers van 5 t/m 8,
Op vrijdag wordt tekenen/handvaardigheid en gym gegeven. Over het algemeen lukt dit ons prima
met z’n tweeën, op een aantal uitzonderingen na. Graag zijn wij op de hoogte welke
ouders/verzorgers de vrijdagmiddag in staat zijn om ons op afroep te komen helpen. Met name voor
handvaardigheid is het belangrijk dat er ouders zijn die ons willen helpen, zodat we een gevarieerd
programma kunnen aanbieden in groepjes. Ook opa’s oma’s van harte uitgenodigd !!!

Deze lijst maakt de zoektocht naar ouders/verzorgers
een stuk makkelijker. Op de deur van het lokaal van
groep 5/6 vindt u de intekenlijst. Graag voor de
herfstvakantie opgeven. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Juf Bosscha en juf Kleinheerenbrink

Fietscontrole.
Maandagmiddag 6 oktober 2014 worden fietsen van kinderen uit groep 5 t/m 8 gecontroleerd door
vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, afdeling de Wolden.
Ouders wilt u samen met uw kind(eren) de bijgevoegde lijst nalopen en gebreken
(laten) herstellen. Dank alvast voor uw medewerking. ( Lijst: zie bijlage )
Ouderbijdrage
De brief en de envelopjes worden op 2 oktober uitgedeeld. Wij willen graag dat ze voor de
herfstvakantie weer worden ingeleverd.
In de ouderbijdrage is een staffel ingebouwd, u betaalt voor het eerste kind 20 euro, het tweede
kind 15 euro het derde kind 10 euro en vierde of meer kinderen 5 euro.
Klusjes voor Dorcas
Elk jaar in de herfstvakantie wordt aan de kinderen van groep 5 t/m 8 gevraagd om tegen een
kleine vergoeding klusjes te gaan doen bij mensen in het dorp. Van het geld dat ze zo bij elkaar
werken, kopen ze etenswaren voor de voedselpakketten van Dorcas. Op Dankdag, woensdag 5
november, kunnen de voedselpakketten bij de kerk worden ingeleverd, maar kinderen kunnen na de
herfstvakantie hun ingekochte voedsel ook op school inleveren. Tijdens de Dankdagdienst wordt ook
aandacht besteed aan de voedselactie van Dorcas.
Vóór de herfstvakantie krijgen de kinderen een legitimatiebrief (zie bijlage) mee van school,
waarmee ze langs de deuren kunnen. Op deze manier krijgen kinderen de kans zich in te zetten
voor het belang van een ander. Bovendien kan het erg leuk zijn!
Kinderen van groep 1 t/m 4 doen na de herfstvakantie mee aan de actie Schoenendoos. U ontvangt
daarover later meer informatie.
TSO
In de vorige nieuws brief stond onze mail adres verkeerd hierbij willen we onze goede mail adres
door geven tso@wegwijzeralteveer.com.

Kinderboekenweek
Op 1 oktober gaat onze school feestend aan de slag met de Kinderboekenweek. Met het thema
‘Feest!’ viert de Kinderboekenweek namelijk haar zestigste verjaardag. In kinderboeken wordt heel
wat af gefeest. Ook bij Kinderen voor Kinderen, want zij bestaan 35 jaar. Samen hangen we slingers
door de school, dansen we en horen we feestelijke verhalen op een beestachtige manier binnen de
klaslokalen. Aan alle pret komt een eind. Dit willen we feestelijk met elkaar afsluiten op woensdag 8
oktober. Iedereen mag deze dag feestelijk gekleed naar school komen.
Vanaf 11.30 uur zijn ouders van harte welkom om het feest met ons mee te maken. We zullen
voor u dansen, voorlezen en er worden echte boekenprijzen uitgereikt. Bij goed weer gaan we naar
buiten, anders zijn we te vinden in het speellokaal.

Nieuwe lln groep 1
We mogen de volgende kinderen verwelkomen in groep 2: Keanu Klingenberg is door verhuizing
bij ons in groep 2 gekomen. We wensen hem als leerling en de ouders een goede tijd toe in onze
gemeente.

ANDER NIEUWS
OKTOBERMAAND

KINDERMAAND

Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Kom dan op zaterdag 4 oktober of
op zondag 12 oktober naar Museum De Wemme, Burg. Tonckensstraat 49, 7921 KB in Zuidwolde.
Je bent, samen met een volwassen begeleider, van harte welkom tussen 13.30 en 16.30 uur. De
entree bedraagt deze dag slechts € 1,00. Maar jij kunt natuurlijk gratis naar binnen.
We organiseren op deze dagen allerlei dingen speciaal voor jou, omdat het oktobermaand
kindermaand is. Deze activiteiten hebben te maken met de tentoonstellingen van het museum:
handkarren en mode. Je kunt o.a. met hout, karton en/of stoffen aan het werk gaan. Je hoeft zelf
niets mee te nemen: voor alles is gezorgd. Er zijn mensen aanwezig om je te helpen. Ook is er een
prachtige speurtocht uitgezet en kun je oudhollandse spelletjes doen.
Een museum saai? Nee hoor! Kom en laat je verrassen.

In het kader van de Donkere Paardendagen, die van 26 t/m 28 september in Ruinen zullen
plaatsvinden, wordt er samen met rijvereniging De Vrederuiters een middag georganiseerd waarop
kinderen kunnen kennismaken met de paardensport. Zo zijn er verschillende demonstraties en
kunnen de kinderen ook zelf paardrijden. (zie bijlage)

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP ½
In groep ½ sluiten we deze week het thema “thuis”af. We hebben veel verschillende activiteiten
gedaan rond dit start thema. We hebben alweer 4 letters geleerd; bij elke nieuwe letter bekijken we
elke dag het beeldbankfilmpje van veilig leren lezen, totdat we weer een nieuwe letter gaan leren.
Fijn dat er zoveel dingen meegenomen worden voor de lettertafel.
Veel kinderen zijn bezig met woordjes schrijven of hun eigen naam schrijven;het is belangrijk dat de
kinderen schrijfletters gebruiken, omdat deze letters gebruikt worden in de klas en voor de kinderen
herkenbaar zijn.
We hebben nu cijfertafel 6 in de klas: alles wat met dit getal te maken heeft mag meegenomen
worden voor de cijfertafel.
Feest! Maar liefst 60 hoeraatjes voor de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is dan ook feest.
De Kinderboekenweek vindt plaats van 1 t/m12 oktober. We gaan hier ook over werken in de
kleutergroep.
Ouders willen jullie thuis het lievelingsboek van je kind opzoeken en dit mee naar school geven. Het
is prettig dat het boek thuis nog samen gelezen wordt, zodat je kind erop school goed over kan
vertellen. Het boek zal gedurende de hele Kinderboekenweek op school blijven.
GROEP 3
De weken vliegen voorbij en inmiddels kunnen we al steeds meer lezen. We oefenen de letters en
woorden sinds kort ook door spelletjes te doen van de speellesset. In tweetallen of soms meer doen
de kinderen verschillende spelletjes. Er zijn spelletjes voor de “maan”lezers en spelletjes voor de
“zon”lezers. Het is leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen hier mee aan de slag zijn gegaan.
→→→→
En meten is weten….
We hebben laatst tijdens een
rekenles geoefend met het meten
van een meter of zelfs meer.
Schriften, tafels, stoelen en zelfs
juf werd opgemeten.

GROEP 4
De kinderen van groep 4 zitten al helemaal in het ritme. Wat kunnen zij netjes schrijven en wat
wordt er hard gewerkt. Het is knap hoe snel de kinderen het schrijven in schriftjes hebben
opgepakt. Eerst hebben wij tijdens de leskant van rekenen stapje voor stapje geoefend in het
blauwe schriftje. De taakkant was gekopieerd als een werkboekje, maar al snel kwam hier voor veel
kinderen het rode schriftje voor in de plek. Hierin zit hun weektaak geplakt, zodat ze op hun eigen
niveau aan het werk kunnen.
Het werken op eigen niveau vinden wij belangrijk bij ons op school. Wij willen dat ieder kind zich
kan ontwikkelen. Dat lukt pas goed als het aansluit bij het niveau van het kind. Daarom hebben wij
zelfstandig werk in de klas. Ieder kind heeft een snelhechter met verplichte taken en uitloop taken.
Deze verplichte taken zijn op drie niveau’s weggezet. Tijdens het zelfstandig werk hebben wij tijd
ingeroosterd om ondersteuning te bieden aan kinderen die iets nog lastig vinden, of juist aan
kinderen die extra uitgedaagd moeten worden.

Een aantal vrijdagen hebben wij handvaardigheidles gehad van juf Sanne. Wat heeft zij al veel met
ons gemaakt! Zo hebben we geschilderd met verf en ecoline, we hebben getekend met wasco en
Oost-Indische inkt en ook hebben we allemaal een kleiwerkje gemaakt. Aankomende vrijdag is het
al weer de laatste keer dat juf Sanne ons komt helpen. Wij willen haar bedanken voor al haar fijne
lessen. Foto’s zijn te zien op onze site.

Dinsdag hebben de kinderen van groep 4 lakens en kleden gekregen waarmee ze mochten spelen.
Enthousiast werden er hutten gebouwd en werd er geëxperimenteerd met zand op een laken, wat
vervolgens de lucht in werd geslingerd. Fantastisch hoe ze op een vrij simpele manier met elkaar
leren samenwerken.
GROEP 5/6
Elke maandag hebben we 2 zonnetjes van de week. De bedoeling is dat we elkaar beter leren
kennen. Ieder kind mag dit jaar aan de hand van een opdrachtkaart iets over zichzelf in de klas
vertellen. De eerste presentaties zijn inmiddels geweest. De klas wordt
dan in 3 groepen verdeeld en deze groepen gaan letten op:
- kijk je de klas in tijdens de presentatie?
- ben je verstaanbaar?
- hoe is de inhoud van je presentatie?
Leuk om nieuwe dingen van je klasgenootjes te horen en te zien wat ze
hebben meegenomen om te laten zien!

Dit jaar start groep 5 met Topondernemers. Groep 6 heeft hier vorig
jaar ook al mee gewerkt. Topondernemers is onze methode voor
wereldoriëntatie. Hierin zitten o.a. de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie, maar ook algemene kennis in verweven.
Het eerste thema is "Ik, jij, wij." Om u een indruk te geven: Het gaat
over leven (wonen, eten) in de Middeleeuwen, de prehistorie, de tijd
van de Romeinen, de Grieken. Ook gaat het over geloof, normen en
waarden, afval, voedselketens. En nog meer. Binnen een thema komen
zo heel veel onderwerpen aan bod. Het doel hiervan is dat kinderen
leren hoe ze (binnen een beveiligde omgeving) informatie opzoeken en
verwerken. Deze informatie delen ze met elkaar, zodat ze van elkaar
kunnen leren. De leerkracht begeleidt dit proces en geeft aanvullende
informatie.
Al met al een leerzaam vak!

GROEP 7
Niet alle kinderen vertellen thuis evenveel over hetgeen ze gedurende een schooldag beleven. En
soms zegt beeld meer dan gesproken taal.
Daarom presenteren wij met trots: ‘Een kijkje in groep 7’.

GROEP 8
Op dinsdag 23 september kregen wij bezoek van Ingeborg van der Spoel, zij heeft ons verteld over
brandveiligheid, textiel en andere zaken rondom brand. De leerlingen hebben hiervan een kort
verslag getypt, zoals u al gelezen heeft.
Informatieavond.
De informatieavond is alweer achter de rug, wij vonden het fijn dat veel ouders zijn gekomen en
met ons hebben meegedacht. De Powerpoint is te vinden op de groepssite.
Engels.
Inmiddels is de eerste toets achter de rug. Alle leerlingen hadden een ruime
voldoende. Daar zijn wij hartstikke trots op.
Vanaf volgende week gaan wij oefenen met zinnen en leren wij het alfabet.
Kinderpostzegels.
Vandaag hebben alle kinderen een start gemaakt met de kinderpostzegelactie. Zij
zullen de huis aan huis gaan om zo het goede doel te ondersteunen.
Voor meer informatie rondom de kinderpostzegels kunt u naar de volgende site:
http://www.klassetv.nl/pakket/kinderpostzegelactie2014/
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
mailto:secretariaat@wegwijzeralteveer.com
De volgende nieuwsbrief komt woensdag 29 oktober 2014

