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Nieuwsbrief 9, cursus 2016/2017

KIND OP MAANDAG
Week 23: 5 t/m 9 juni 2017
NLB lied 512: O Jezus hoe vertrouwd en goed...
Petrus en Johannes worden gearresteerd, Handelingen 4:1-22
Het leven van de gemeente, Handelingen 4:32-37
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26
Week 24: 12 t/m 16 juni 2017
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9

NLB lied 756: Laat komen, Heer, uw rijk...

Week 25: 19 t/m 23 juni 2017
NLB lied 276: Zomaar een dak...
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 12:1-19
Week 26: 26 t/m 30 juni 2017
NLB lied 528: Omdat hij niet ver wou zijn...
Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen 13:1-12
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49
Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11-18
DATABANK
maandag 5 juni
donderdag 8 juni
maandag 19 juni t/m donderdag 22 juni
woensdag 28 juni
dinsdag 4 juli
woensdag 5 juli
donderdag 13 juli
vrijdag 14 juli

Pinkstermaandag (kinderen vrij)
Groep 5 t/m 8 sportdag (kinderen groep 1 t/m 4 naar school)
Wandel 4 daagse
Studiedag: kinderen vrij
Schoolreisje groep 1 en 2
Rapport mee
Rapportbespreking
Verrassingsdag Meester Kamphuis
Receptie afscheid Wim Kamphuis 19.00 tot 22.00 uur

Vakantieregeling 2016 -2017
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 05-06
Maandag 24-07 t/m vrijdag 01-09

Studiedag

woensdag 28/6

2e rapport

woensdag 5/7

ALGEMEEN
SCHOOLNIEUWS
Vakantieregeling 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 23-10 t/m vrijdag 27-10
maandag 25-12 t/m vrijdag 05-01
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
maandag 21-05
maandag 23-07 t/m vrijdag 31-08

Studiedag
Studiemiddag
Studiemiddag
Studiedag
Studiemiddag
Studiedag

woensdag 27-09
maandag 2-10
dinsdag 10-10
woensdag 14/2
donderdag 17/5
woensdag 4/7

In de loop van het jaar zullen nog een aantal studiemiddagen worden gepland.

Eindtoets
Kinderen uit groep 8 hebben voor het eerst dit jaar niet de CITO eindtoets gemaakt, maar de zgn. IEP
toets.
Alle scholen zijn verplicht een eindtoets te doen, maar mogen zèlf de keuze maken welk instrument er
gebruikt wordt. De IEP is veel minder omvangrijk dan de CITO eindtoets. Dus minder toetsstress. De IEP
toets heeft een heel andere normering, maar de inspectie basisonderwijs heeft wel een ondergrens
bepaald.
Zonder de wegingscomponent mee te wegen is die ondergrens bepaald op 80 punten. Voor onze school
ligt die grens op 78,5 punten. De uitslag van de CITO entree toets eind groep 7 liet een zorgelijke score
zien. Hulde aan de kinderen dat ze nu op de toets uitstekend gescoord hebben naar hun vermogen. Was
daarover blij verrast (ook weer niet helemaal een verrassing, omdat kinderen het afgelopen jaar al wel
lieten zien een verbeterslag te hebben gemaakt).
Omdat er toch nog een relatief hoog percentage leerlingen naar het VMBO gaat en een zeer beperkte
groep naar HAVO/VWO, valt het gemiddelde van de klas 2 punten te laag uit. Dat is op zich een
prachtige score voor deze klas, maar de inspectie zal ons bevragen hoe het zit met die 2 punten onder de
grens. Ik denk dat dat prima uit te leggen is. Op basis van de einduitslag hebben we voor een aantal
leerlingen ons aanvankelijke advies heroverwogen en daarmee kunnen ze een hogere opleiding volgen.
De toekomst zal leren of dat in sommige gevallen een wijs besluit is geweest of niet. We feliciteren de
kinderen van harte met hun behaalde scores. Knap gedaan !!!
Exit vragenlijst ouders groep 8
Vanuit kwaliteitszorg is het goed te kijken waar verbeterpunten en kansen liggen voor onze school maar
ook om goede dingen vast te houden. Om dit te inventariseren nemen wij o.a. vragenlijsten af onder het
personeel, leerlingen en ouders. Deze week krijgen de ouders van de leerlingen in groep 8 een mail met
daarin de toegang tot een Exit vragenlijst. Wij hopen dat u deze wilt invullen zodat wij deze informatie
kunnen gebruiken. Vorig jaar hebben wij helaas weinig respons gekregen en wij hopen van harte dat het
dit jaar beter zal zijn. Bij vragen over deze lijst kunt u terecht bij Irene Mulder en wij blijven benadrukken
dat de deur van onze directeur altijd open staat wanneer u via een gesprek mogelijke punten wilt
bespreken.

Sportdag voor kinderen uit groep 5 t/m 8
De jaarlijkse sportdag vindt dit jaar plaats op donderdag 8 juni.
We vertrekken ‘s morgens al vroeg op de fiets naar Zuidwolde .Vertrektijd 7.50 u !!
Om half 9 moet iedereen aanwezig zijn bij het eerste onderdeel.
Ook dit jaar wacht de kinderen een spectaculair programma, met voor ieder wat wils. Zo staan er zoals
ieder jaar atletiekonderdelen op het programma maar ook het zwemmen. Een zwembroek of badpak is
dus wel zo handig. Kinderen mogen deze dag geen schoenen met noppen dragen.
We vinden het van belang dat de kinderen gezonde etenswaren en snacks meenemen deze dag.
De estafette is op de voetbalvelden achteraan.
In tegenstelling tot andere jaren hebben de kinderen uit groep 1 t/m 4 hebben die dag gewoon
school ( groep 4 zit bij groep 3 in )!!

Wandel vierdaagse
Dit jaar wordt er een Wandelvierdaagse georganiseerd van 19-22 juni.
Het thema is "Er-door-heen". We gaan door de omgeving van beide dorpen en ook onderweg gaan we
"er-door-heen".
De opgavekaarten moeten voor vrijdag 2 juni weer ingeleverd worden.
Oproep nieuwe verkeersbrigadiers!
Wij zijn dringend op zoek naar ouders vooral van kinderen van groep 1,2 en 3 die
voor, tussen of na schooltijd willen helpen met het brigadieren.
Een aantal ouders stopt namelijk binnenkort, omdat hun laatste kind van school gaat.
We zouden dan ook heel blij zijn met uw hulp.
Bij vragen of aanmeldingskaart neem dan contact met mij als coördinator van de
verkeersbrigade .
Namens alle kinderen van school bedanken wij u alvast.
Met vriendelijke groet,
Monika Kominiak
Tel.0642493881 of monysk@kpnmail.nl
Gezocht schoolfotograaf
Wij zijn op zoek naar een nieuwe schoolfotograaf. Brigitte van Leeuwen heeft dit heel lang voor ons
gedaan. Brigitte, heel hartelijk bedankt voor al die jaren, dat jij op school kwam om foto’s te maken!
Nieuwe leerlingen: in groep 1 mogen we Jasmijn de Haan welkom heten. Een fijne tijd toegewenst op
de Wegwijzer.
Logopedie
Kinderen die extra begeleid worden bij het goed leren spreken, worden na een screening door de
logopediste van de G.G.D. via de huisarts doorverwezen naar vrijgevestigde logopedisten. Wanneer een
behandeltraject nodig is, wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar. Ouders kunnen zèlf uiteindelijk
kiezen voor een vrijgevestigde logopedist. Vanuit school hadden wij de afgelopen jaren goede contacten
met Jacobien Drenth uit Zuidwolde, omdat zij meerdere kinderen van onze school begeleiding biedt. Er
zijn gesprekken geweest om te bezien of het mogelijk was hier in school spreekuur te houden. Daardoor
kan de behandeling in het dorp onder schooltijd plaatsvinden. Ouders die de keuze voor Jacobien Drenth
hebben gemaakt, of gaan maken, kunnen vanaf nu onder schooltijd logopedie begeleiding voor hun kind
krijgen. Uiteraard blijft u als ouder vrij in uw keuze.
Op woensdagmorgens is Jacobien te vinden in het lokaal van de peuterzaal. We zijn steeds meer op weg
om een integraal kindcentrum te worden. Deze uitbreiding zijn we uiteraard blij mee.

Hallo allemaal,
Met veel enthousiasme ben ik inmiddels begonnen met het werken op de Wegwijzer!
Wie ben ik?
Mijn naam is Jacobien Drenth en ik ben 38 jaar.
Ik ben moeder van 2 meisjes, Susan van 7 jaar en Dianne van 3
jaar oud. Samen met mijn partner en kinderen woon ik in
Hoogeveen. Ik werk 3 tot 4 dagen in de week op verschillende
werkplekken.
Het leukste aan mijn werk vind ik: een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen!
Ik werk met kinderen die problemen hebben in het begrijpen van de taal (bv. te kleine woordenschat,
moeite met taalbegrip, problemen met het maken van goed gevormde zinnen of het vertellen van een
verhaal) afwijkend mondgedrag (bv. duim- of vingerzuigen, afwijkend slikken, mondademen) en de
verstaanbaarheid van de spraak. Daarnaast begeleid ik kinderen vanaf groep 2 m.b.t. de voorbereidende
leesvoorwaarden en in de hogere groepen kinderen met lees- en spellingproblemen.
Waarom logopedie op school?
Uit ervaring weet ik dat een goede samenwerking tussen ouders, school en logopedist zeer belangrijk is.
Het voordeel van het behandelen op school is dat het kind minder lang uit de klas weg is en dat het
contact met de leerkracht makkelijker tot stand kan komen (na toestemming van ouders/verzorgers). Zo
kan de logopedische zorg beter aansluiten bij het onderwijssysteem van de school. Aanwezigheid van de
ouders tijdens de behandeling is in veel gevallen zeer gewenst! Lukt het voor u als ouder/verzorger een
keer niet om aanwezig te zijn, dan wordt er gecommuniceerd per mail of telefoon.
Wanneer ben ik aanwezig?
Op dit moment ben ik aanwezig op de woensdagochtend waar ik gebruik maak van de
peuterspeelzaalruimte. Na de zomervakantie wordt er opnieuw gekeken op welke dag ik aanwezig zal zijn
om de logopedische begeleiding te verzorgen op de Wegwijzer.
Aanmelden en kosten
Aanmelden kan telefonisch of per mail. Logopedische zorg zit in het basispakket van de
ziektekostenverzekering en wordt dus vergoed. Logopedische zorg op school wordt gegeven na verwijzing
van de huisarts of specialist. Heeft u vragen, dan kunt u mij altijd bellen.
Met vriendelijke groet,
Jacobien Drenth
www.logopediepraktijkdrenth.nl
info@logopediepraktijkdrenth.nl
06-15618985

Facebook CBS De Wegwijzer
De Wegwijzer staat op Facebook https://www.facebook.com/wegwijzeralteveer/
Graag publiceren wij op deze social media site foto’s en filmpjes.
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/
Maandag 12 juni is er nog een instuifmiddag bij tennisschool Kilian ( zie bijlage)

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 / 2
Als ik een vogel was, danJ
..zou ik een nest bouwen (arnoud)
..zou ik fluiten (quinty)
..zou ik koppie krauw zeggen (tycho)
..zou ik wormpjes gaan eten (jarno)
..zou ik goud gaan stelen (lars)
..zou ik rond vliegen (sam)
..zou ik heel hoog vliegen (saar)
..zou ik omlaag vliegen (veroni)
..zou ik eitjes gaan leggen (leon)
..zou ik in de boom gaan zitten (annemiek)
..zou ik omhoog en naar beneden vliegen (yara)
..zou ik op 1 been gaan staan (famke)
..zou ik wormpjes pikken (logan)

De kleuters gaan dinsdag 4 juli op schoolreis naar het Cowboy & Indianen Speelreservaat in Coevorden,
verdere informatie volgt nog.
Ons nieuwe thema is de winkel
GROEP 3
Wat vliegt de tijd, inmiddels hebben wij bijna kern 10 afgesloten en starten wij ook met afnemen van de
cito-toetsen.
Onze school heeft nu ook een proefabonnement op de software voor thuis van Veilig leren lezen, zodat
kinderen thuis op een tablet of pc nog meer kunnen oefenen.
Door ook thuis te oefenen kunnen de kinderen punten verdienen waarmee ze hun boomhut in het
programma mooi kunnen inrichten.

En ondertussen werken ze aan hun leesvaardigheid en hun woordenschat! Vraag uw kind eens te laten
zien hoe het oefent op de computer en wat er al in de boomhut staat.
Wij starten deze week met de afname van woordenschat en volgende week volgen begrijpend lezen en
spelling.
Wat hebben we genoten van een leuk schoolreisje in familiepretpark Julianatoren te Apeldoorn. De dag
begon met regen maar gelukkig klaarde dit aan het begin van de middag op. Hier een kleine impressie.

GROEP 6
Jouw Buzz
Maandag 15 mei mochten de kinderen een kijkje nemen in een speciale bus. Deze bus kun je zien als
een digitaal laboratorium waarin kinderen (en volwassen) kennis kunnen maken met allerlei moderne
apparaten en onderwijsprogramma’s.
Denk aan een 3d printer, de robotjes Dash&Dot en de Mikki Maker. De kinderen kunnen er vast nog veel
meer over vertellen.

Spreekbeurt ‘vogels’ en natuurproject
Wij hebben het genoegen een bioloog in de dop in de klas te hebben zitten. En daar moet je gebruik van
maken wanneer je een themaweek hebt over de natuur en in dit geval ‘vogels’.
Jesper heeft groep 6 meegenomen in de wereld van de vogels en ons geleerd welke verschillende
vogelsoorten er zijn, hoe ze eruit zien, welke eieren ze leggen en welke specifieke kenmerken ze hebben.
Dank je wel voor je mooie en goede spreekbeurt Jesper!
Naast de mooie spreekbeurt die gehouden is, hebben we diverse activiteiten rondom het thema vogels
uitgevoerd. Hieronder geven we een impressie van het onderzoek naar een ei.

Smullen!!!
Juf Fransman is jarig geweest en we hebben heerlijk gesmuld van gezellige zelf versierde cakejes en
verfrissende ranja (en dat laatste was geen overbodige luxe tijdens de warme dagen).

Bezoek bibliotheek Zuidwolde
Vrijdag 9 juni gaan wij van 10.30 uur tot 11.30 uur op bezoek naar de bibliotheek in Zuidwolde. Zouden de
kinderen die dag op de fiets naar school kunnen komen? Alvast bedankt!
CITO toetsen
Aankomende weken worden weer de welbekende CITO toetsen afgenomen.
GROEP 7/ 8
Drentse Kinderjury 2017

Onze leerlingen hebben goed hun best gedaan om onderstaande boeken te lezen. Zij moesten niet alleen
de boeken lezen, maar ook beoordelen. Op de poster buiten het lokaal konden de leerlingen een rood of
groen duimpje geven. In de klas is de stemming nog eens goed, onder begeleiding van onze
leescoördinator vanuit de bibliotheek, doorgenomen en zijn we tot een top 3 gekomen. Deze top 3 wordt
doorgestuurd naar de Drentse Kinderjury en meegenomen in de uiteindelijke Drentse top 3. Voor de
liefhebbers van lezen staan alle titels in dit schemaatje zodat je in de bibliotheek ook eens naar één van
deze boeken kunt grijpen. Veel leesplezier.

Een vuurvliegje met een verlengsnoer

Rien Broere

Alaska

Anna Woltz

Condor

Walter Baele

Suikerspin

Derk Visser

Smokkelkinderen(1)

Jacques Vriens

Adelaar in de sneeuw(3)

Michael Morpurgo

Xinia's wraak

Lydia Rood

Plan C(2)

Simone Arts

Otto Jan zegt ja tegen de vakantie

Tommy Greenwald

Net als jij

Joany Buenen

Plusklas
Het project ‘Jong ondernemen’ is afgerond met een minimarkt voor groep 2 t/m 5.
Het enthousiasme was groot bij alle kinderen. Een genot om naar te kijken!
En beide groepen ondernemers waren zeer aan elkaar gewaagd. Er is nagenoeg een gelijke omzet
gedraaid door de jonge ondernemers.

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
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 28 juni 2017

