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Nieuwsbrief 1, cursus 2017/2018

KIND OP MAANDAG

Week 39: 25 t/m 29 september 2017
Thema: Kijk dan naar me! Gen. 29:31-45 en Gen. 30:1-24
Na zeven jaar werken met Jakob eindelijk met Rachel trouwen. Maar na de bruiloft ontdekt hij dat hij niet
met Rachel, maar met haar ouders zus Lea getrouwd is. Later trouwt Jakob ook met Rachel. En naar Lea
kijkt hij nauwelijks meer om.
Week 40: 2 t/m 6 oktober 2017
Thema: Laat me gaan. Gen. 30:25-43 en Gen. 31:1-24
Na jaren voor Laban te hebben gewerkt, wil Jakob terug naar zijn land waar hij vandaan kwam. Terug
naar zijn familie. Zal Laban hem laten gaan? De kinderen bedenken hoe het voelt om graag weg te willen.
Week 41: 9 oktober t/m 13 oktober 2017
Thema: Horen wij nog bij elkaar? Gen. 31:25-35 en Gen. 32:1-22
Jakob vertrekt in het geheim. Een woedende laban reis hem achterna. Ze horen toch bij elkaar? En horen
Jako en Esau nog bij elkaar, na het bedrog en na al die jaren? De kinderen leren dat er mensen zijn bij
wie je hoort.
Week 42.43: 16 oktober t/m 27 oktober 2017
Thema: Ik ben veranderd. Gen. 32:23-33, Gen. 33:11 en Gen. 35:6-18
De verhalen vertellen ons dat mensen echt kunnen veranderen. Jakob komt terug in het land waar hij
vandaan kwam, maar wat is hij veranderd. De kinderen leren dat er altijd vergeving is en dat je altijd
opnieuw mag beginnen.
Lied van de maand
In plaats van elke week gaan we de kinderen elke maand een nieuw lied aanleren. Op dit moment zijn we
bezig met het samenstellen van een boekje met liederen die alle kinderen op De Wegwijzer aangeleerd
krijgen en het maken van een planning voor de liederen. Daarom dit keer nog geen nieuw lied. Natuurlijk
wordt er ‘s morgens al wel in alle groepen gezongen. Een aantal keren is het zelfs hoorbaar geweest in
mijn kantoor. Zo enthousiast deden de kinderen mee.
DATABANK

maandag 25 september
woensdag 27 september
maandag 2 oktober (gewijzigd)
donderdag 5 oktober
dinsdag 10 oktober
donderdag 12 oktober
maandag 23 okt t/m vrijdag 27 okt
dinsdagmiddag 31 oktober (gewijzigd)
dinsdagmiddag 7 november (gewijzigd)

Startavond Dotato ouders
Kinderen vrij. Studiedag cultuur team.
Kinderen naar school. Studiemiddag is vervallen.
Kinderen vrij i.v.m. staking.
Dag cultuur voor alle leerlingen
Afsluiting kinderboekenweek vanaf 14.30 uur.
Herfstvakantie
Kinderen naar school. Studiemiddag vervalt.
Kinderen vrij i.v.m. studiemiddag team.

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

Maandag 24-07 t/m vrijdag 01-09
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
Staking
Studiemiddag
Studiedag
Studiemiddag
Studiedag

woensdag 27-09-2017
donderdag 5-10-2017
dinsdag 7-11-2017
woensdag 14-2-2018
donderdag 17-5-2018
woensdag 27-6-2018

In de loop van het jaar zullen nog een aantal studiemiddagen worden gepland.
ALGEMEEN
Bestuur
Inmiddels is ze al een paar weken aan het werk: Gaby Boonstra, onze nieuwe directeur.
Vanuit het bestuur: Een nieuw schooljaar.
“Adat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. “—Efeziërs 4:23 (NBV)
De Bijbel staat vol met verhalen over mensen die een nieuw begin hebben meegemaakt. Mozes werd een
leider nadat hij 40 jaar schaapherder was geweest. Paulus die een hekel aan Christus had totdat God
hem vernieuwde en hem tot één van de geweldigste apostelen aller tijden maakte.
Schooljaar 17-18:
Voor onze kinderen betekent het een nieuw jaar met nieuwe dingen om te leren. De een gaat voor het
eerst naar school, de ander leert lezen en schrijven en voor weer een ander gaat de wereld open d.m.v.
bijvoorbeeld top ondernemers. Soms ook een andere meester of juf, en andere kinderen in de klas.
Voor de leerkrachten: (soms) nieuwe kinderen in je klas en andere ouders als gesprekspartner.
En een nieuwe directeur.
Warm welkom aan Gaby Boonstra
Voor de directeur:
In dit schooljaar een nieuwe baan! Niet langer in het speciaal onderwijs, maar terug in het reguliere
onderwijs. Niet meer IB-er onder een bredere stichting, maar werken als directeur. Niet meer vallen onder
een (grotere) stichting, maar starten als directeur van een zelfstandige verenigingsschool.
Gaby: Tijdens de sollicitatieprocedure hebben we wederzijds vertrouwen opgebouwd. Nu is de tijd daar
dat je echt aan de slag kan met de kinderen, het team, de ouders, de partijen buiten school. We wensen
je een goed schooljaar toe, en een prettige samenwerking met iedereen die betrokken is bij deze school!
Angelique Withaar

Nieuws vanuit de school
De vakantie is weer voorbij. Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. Een nieuwe start op school, een
nieuwe start bij een juf of meester en voor mij een nieuwe start als directeur. tijdens de informatieavond
heb ik mezelf even in alle groepen voorgesteld. Maar mocht u daarbij niet aanwezig zijn geweest dan bent
u altijd welkom om even binnen te komen lopen. Ik ben meestal op maandag t/m woensdag aanwezig en
wisselend op de donderdag en vrijdag. Ik heb de start als positief ervaren en kijk uit naar het verdere
schooljaar. Als team gaan we er weer voor. De eerste leuke mededeling komt dan ook vanuit ons team.
Juf Kleinheerenbrink is op 8 september bevallen van een gezonde dochter met de mooie naam ‘Marin’.
Met moeder en dochter gaat het goed en afgelopen week zijn de leerlingen zelfs al getrakteerd op
beschuit muisjes. Voor wie een kaartje wil sturen: Herenstraat 61, 7776 AM Slagharen.
Juf Sijpkes vervangt juf Kleinheerenbrink en is met frisse moed gestart in groep 7. Ook nieuw dit
schooljaar is juf Doornbos. Zij heeft een benoeming als onderwijsassistent en begeleidt leerlingen zowel
in als buiten de groep. Met al deze mensen in de school hebben we ook de lessen weer kunnen starten.
Alles draait weer en er hebben al verschillende extra activiteiten plaatsgevonden. Daarover leest u in deze
nieuwsbrief meer.
Nieuwe leerlingen
Ook dit schooljaar zijn er weer nieuwe leerlingen bij ons gestart. In groep 1 Claudien Kleine en in groep 3
Enora de Gelder. Bryan de Vries is aan het kennismaken in groep 1 en komt binnenkort ook bij ons op
school We wensen hen allemaal een fijne tijd bij ons op school toe. Kamiel Lesscher heeft onze school
verlaten is en naar het Groene Hart gegaan. We wensen hem daar ook een hele goede tijd toe.
Formatie
In onderstaand schema kunt u zien wie er wanneer voor de groep staat. Op maandag en donderdag loopt
Manon Veenstra, 1e-jaars Pabo student stage in groep 3. We wensen haar een leerzame en leuke tijd toe
in groep 3.
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Zendingsgeld
Fijn dat het eerste zendingsgeld alweer mee naar school genomen wordt. Op dit moment zijn we ons als
team aan het oriënteren op een nieuw geschikt doel. We hebben een aantal mogelijke ideeën verzameld
en zullen hier op onze eerstvolgende vergadering een beslissing over nemen. Het nieuwe doel zal in de
volgende nieuwsbrief vermeld worden.
Gouden Weken
De eerste weken van dit schooljaar noemen we de Gouden Weken. De Gouden Weken worden ingezet
om het goud dat we in handen hebben, de leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden, zodat er een

fijne sfeer in de groep ontstaat. Een sfeer waar we de rest van het jaar op kunnen voortborduren. Om een
positieve bijdrage te leveren aan de groepsvorming maken we deze eerste weken gebruik van
groepsbeloningen. De leerlingen sparen nu dus niet alleen Lucky’s voor zichzelf, maar ook voor een
groepsbeloning. Begin van het schooljaar zijn er in alle groepen afspraken gemaakt. Als een leerling zich
aan één van deze afspraken houdt kan hij / zij een Lucky verdienen. Alle Lucky’s samen zorgen voor een
van tevoren afgesproken groepsbeloning. Een voorbeeld van een groepsbeloning is bijvoorbeeld een
extra gezamenlijk spel op het plein. De eerste groepsbeloningen hebben inmiddels plaatsgevonden en we
gaan ervan uit dat er nog vele zullen volgen.
Muziekimpuls
Het woord zegt het al. We geven dit schooljaar een extra impuls aan onze muzieklessen. Als team
hebben we een middag scholing gehad van Claire Hooyer. Zij werkt voor Scala en heeft met ons
gesproken over de opbouw van een muziekles en het aanleren van nieuwe liedjes aan kinderen. Ook
heeft ze in alle groepen een voorbeeld van een muziekles gegeven. De kinderen hebben met haar
gezongen en er is muziek gemaakt met boomwhackers. Boomwhackers zijn meerkleurige holle plastic
buizen die allemaal een eigen geluid vormen door ze tegen een lichaam of een ander voorwerp te slaan.
De boomwhackers zijn op school aanwezig en worden ook tijdens onze muzieklessen gebruikt.
Cultuur
De komende periode gaan we ons als team en samen met de leerlingen laten inspireren tijdens een
inspiratiedag cultuur voor het team op woensdag 27 september en een inspiratiedag cultuur voor de
leerlingen op woensdagochtend 10 oktober. Dit wordt georganiseerd door de cultuurcoaches vanuit
gemeente De Wolden. Zowel wij als de kinderen zullen deze dagen ondergedompeld in creativiteit,
muziek, dans en theater. Een mooie kans om talenten, die tijdens de dagelijkse lessen misschien niet
altijd zichtbaar zijn, boven te laten komen en verder te ontwikkelen.
Scala
Elk schooljaar verzorgt Scala een aantal gastlessen bij ons op school. Dit schooljaar zijn ze in groep 1 en
2 gestart met lessen dansen. Na de herfstvakantie zullen er lessen met het thema ‘Dans’ gegeven worden
in groep 7 en 8.
Fiets gevraagd
We hebben regelmatig als school een fiets nodig. Mocht er iemand van u zijn die thuis nog een
ongebruikte fiets voor een volwassene heeft staan dat zouden we het fijn vinden om die op school te
mogen gebruiken. We horen het graag.
Kinderboekenweek (04-10-17 t/m 12-10-17)
Onze school heeft een uitnodiging gekregen namens de organisatie van de kinderboekenweek. Het
bericht vindt u hieronder. Dit is natuurlijk super spannend! Hopelijk komt de hele school op 4 oktober
verkleed naar school als boek/sprookjesfiguur, zodat het de scouts niet te makkelijk wordt gemaakt bij het
kiezen van de 8 best verklede boek/sprookjesfiguren.
Succes allemaal!

Beste directeur van CBS de Wegwijzer,
In het kader van de kinderboekenweek 2017 zijn wij op zoek naar de best
verklede boekfiguur van Nederland. Hiervoor willen wij van de organisatie
enkele scholen bezoeken. Wij vragen hierbij toestemming om op 4
oktober twee scouts van ‘het kinderboekenweekgala’ aanwezig te laten
zijn op jullie school. Er zijn 8 wildcards te vergeven aan de best geklede
boekfiguren.

Deze kaarten geven recht op een VIP-arrangement tot ‘het kinderboekenweekgala’ op 12 oktober. De
winnaars van de wildcard worden deze dag verwacht deel te nemen als boekfiguur aan de modeshow
om 14.30 uur.
Locatie wordt nader bekend gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
de organisatie van de kinderboekenweek
Oproep handvaardigheid
Op de vrijdagmiddag wordt volop de handvaardigheid van de kinderen vergroot. Als leerkracht probeer je
activiteiten te bedenken die vernieuwend zijn en bij het jaargetijde aansluiten. Zo wacht er een leuke
activiteit met sokken tijdens de kinderboekenweek (graag 1 of 2 paar sokken mee laten nemen, deze
zullen verknipt terug naar huis gaan. Er mag best een gaatje in zitten, deze zal dan vakkundig
gerestaureerd worden. Daarnaast is het voor deze les handig dat kinderen naald en draad meenemen en
eventueel lapjes stof).
Daarna wacht het grotere werk. De kinderen gaan namelijk hun eigen sjaal breien. Hiervoor hebben de
kinderen breinaalden nodig. Voor deze activiteit heb ik echter hulpouders of hulpgrootouders nodig die in
het bezit zijn van een brei-diploma (gekheid). Ikzelf zal voor deze activiteit ook nog even in de leer gaan
bij mijn eigen oma :) Uw hulp zal dus hard nodig zijn. Lijkt u het leuk om twee vrijdagmiddagen (in de
groep waar uw voorkeur naar uitgaat) te helpen, dan kunt u een mailtje sturen naar
groep4@wegwijzeralteveer.com of loop de klas op woensdag/donderdag of vrijdag even binnen.
Hieronder de data:
22-09 groep 5 (een deel) / 6 en 8

→ afmaken paleisje

29-09 groep 5 (een deel) / 7

→ afmaken paleisje

06-10 groep 5 (een deel) / 6 en 8

→ kinderboekenweek (sokken, naald en draad mee)

13-10 groep 5 (een deel) / 7

→ kinderboekenweek (sokken, naald en draad mee)

20-10 groep 5 (een deel) / 6 en 8

→ breien sjaal (breinaalden en extra handen)

03-11 groep 5 (een deel) / 7

→ breien sjaal (breinaalden en extra handen)

10-11 groep 5 (een deel) / 6 en 8

→ breien sjaal (wanneer nodig) (breinaalden en extra handen)

17-11 groep 5 (een deel) / 7

→ breien sjaal (wanneer nodig) (breinaalden en extra handen)

24-11 groep 5 (een deel) / 6 en 8

→ nader te bepalen

01-12 groep 5 (een deel) / 7

→ nader te bepalen

08-12 groep 5 (een deel) / 6 en 8

→ nader te bepalen

15-12 groep 5 (een deel) / 7

→ nader te bepalen

22-12 Afsluiting voor kerstvakantie

→ filmmiddag

Met vriendelijke groet,
Rianne Bosscha
Gezocht schoolfotograaf
Wij zijn op zoek naar een nieuwe schoolfotograaf. Brigitte van Leeuwen heeft dit heel lang voor ons
gedaan. Via secretariaat@wegwijzeraltevee.com kunt u zich opgeven.

Verkeersbrigadier
Met ingang van de nieuwe cursus staan er tussen de middag bij uitgaan school en aanvang school geen
verkeersbrigadiers meer. Wèl alle ochtenden tussen 8.15 en 8.30 u. Maandagmiddag, dinsdagmiddag en
donderdagmiddag bij uitgaan school. en op woensdagochtend ook bij uitgaan school.
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
SamenLoop Acties
Beste VPCO De Wegwijzer,
Fantastisch dat je de actie Team Ridder Yhoran van Team Ridder Yhoran sponsort! Met jouw donatie van
€ 667,00 komen we steeds dichterbij de dag dat we kanker verslaan. Enorm bedankt!
Vriendelijke groet,
Team SamenLoop voor Hoop
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.
Sparen voor de schoolbieb
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met
scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren,
daarom organiseert Bruna een fantastische scholenactie tijdens de
Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe meer ouders er meedoen, hoe
meer gratis boeken de school bij Bruna mag uitzoeken!

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 / 2
In groep ½ zijn we dit schooljaar gestart met het thema “vakantie”.
De kinderen kijken terug op hun eigen vakantie en kunnen volop ervaringen uitwisselen met andere
kinderen. Er kan ook nog even fijn gespeeld worden in de vakantiehoek.
Er worden verschillende werkjes over vakantie gemaakt , liedjes geleerd en verschillende reken-en
taalactiviteiten aangeboden rond het thema.
We hebben al 2 letters geleerd :”s” en “v”: de nieuwe letter is “z”. De kinderen mogen deze week iets
meenemen voor de lettertafel dat met “z” begint.
We hebben 2 leuke danslessen gehad van Scala.. De laatste dansles van Scala staat gepland voor
dinsdagmiddag 26 september van 13.00 uur- 14.00 uur; de kinderen van groep 1 zijn van harte
uitgenodigd om bij deze les aanwezig te zijn.

GROEP 3
Inmiddels zijn we al een paar weekjes op weg in groep 3. We hebben al heel veel dingen geleerd!
We lezen inmiddels al een paar woordjes en zinnetjes, schrijven letters met mooie lussen, bochten en
haakjes en tellen heen en terug dat het een lieve lust is. Het eerste werkboekje van lezen is mee naar
huis. Dit jaar werken we met de nieuwste methode van Veilig Leren Lezen, de zogenoemde “kim-versie”.
Ook voor de juffen weer een beetje wennen ;-)
Op maandag- en donderdagmiddag komen de kinderen van groep 4 bij ons in de groep. We gaan dan
o.a. knutselen en leren dingen over de wereld om ons heen tijdens “wereldoriëntatie”.
We hebben het o.a. al gehad over stambomen en tijdlijnen en zijn nu bezig over de seizoenen. Ook
gymmen we samen in de even weken.
Het is hard werken in groep 3, maar gelukkig wordt er ook veel gelachen! We hebben genoten van het
poppenkastspel van Jarno en Tycho, zoals u wel kunt zien op de foto’s :-)

Kijk voor meer nieuws op de website van onze groep. Hierop staan ook de beloofde filmpjes die zijn
opgenomen tijdens de muziekles van juf Rona.
GROEP 7
Het startschot voor het nieuwe schooljaar is gegeven en groep 7 is er als een speer vandoor gegaan!
We hebben weer zin om met elkaar nieuwe dingen te mogen leren en de uitdaging met de leer- en
oefenstof in groep 7 aan te gaan.
Wat hebben de kinderen hard gewerkt deze eerste weken, even rustig opstarten was er niet bij. Met
rekenen behandelen we in blok 1: cijferend vermenigvuldigen, breuken plaatsen en komen de
lengtematen aanbod. Pittige stof maar de kinderen doen goed hun best. Het eerste signaaldictee hebben
de kinderen alweer achter de rug, deze is erg goed gemaakt door de meeste leerlingen. Dit geeft
zelfvertrouwen voor het controledictee. Voor taal zit blok 1 er ook bijna weer op en staat de toets gepland
op donderdag 28 september.
Binnenkort is het weer kinderboekenweek en we hebben besloten om tijdens deze week, die draait om
boeken lezen en voorlezen, de voorrondes in de klas te laten plaatsvinden van de
voorleeskampioenschappen. De kinderen hebben de datum waarop zij zelf moeten lezen in hun agenda
geschreven, maar alle data zijn ook in de agenda op de groepssite te vinden. Ter voorbereiding op het
voorlezen voor de groep hebben alle kinderen in hun multomap een juryformulier gekregen zodat ze
weten waar de jury tijdens de voorleeskampioenschappen op let.
Ouders, familieleden, vrienden: laat u heerlijk voorlezen de komende tijd en help onze leerlingen om hun
kwaliteiten op gebied van voorlezen verder te ontwikkelen!

GROEP 6/ 8
Onze leerlingen uit groep 8 gaan op pad voor de kinderpostzegelactie!
Vanaf woensdag 27 september a.s. gaan ruim 160.000 schoolkinderen op
pad om kinderpostzegels en andere producten te verkopen. Ook onze kinderen uit groep 8 doen mee.
Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen!
Dit jaar sieren de personages van Jan, Jans en de kinderen de kinderpostzegels. Uiteraard kan het
gewoon nog via het bestelformulier. Er is ook een bestelapp maar die gaan wij dit jaar nog niet gebruiken.
De kinderen kunnen ook online verkopen aan verre familie via www.mijnkindpostzegelactie.nl .
Voor wie gaan de leerlingen op pad?
Met de opbrengst worden kinderen in Nederland en in het buitenland geholpen. Het gaat dan om het
tegengaan van kinderarbeid en kindhuwelijken of om kinderen die in de vrouwen- of daklozenopvang
wonen.
De kinderen zetten zich in voor een goed thuis voor alle kinderen. Kijk voor meer informatie op
www.kinderpostzegels.nl
We wensen onze leerlingen heel veel succes!
.Lucky’s en beloning
Als je nieuw gedrag wilt aanleren of vervelend gedrag wilt afleren bij kinderen kan het goed helpen om
tijdelijk te werken met een beloningssysteem. Je zet dit dan in als hulpmiddel om het leerproces een extra
stimulans te geven. Wij doen dat door het uitdelen van Lucky’s. Voor een kind is het werken voor een
beloning (materieel of immaterieel) vaak een stuk aantrekkelijker dan alleen maar een blije reactie van
een ouder of leerkracht. Na een tijdje, als het gedrag vanzelfsprekender wordt voor het kind, kan de
beloning afgebouwd worden en is de positieve reactie van de ouder of leerkracht vrijwel altijd voldoende.
Bovendien gaat het spannende van het systeem er na een tijdje ook wel weer af. Een krachtig tijdelijk
middel dus! Toch gebruiken wij dit door het hele jaar heen om gewenst gedrag te blijven stimuleren.
In de klas hebben wij ook gewerkt aan dit gedrag in combinatie met de zelfstandig werkenblokjes en als
groepsbeloning kregen zij tijd om levend memory te spelen. Op dit moment zijn wij bezig om de Simon
game te gaan spelen met de groep met als speerpunt de groepsklusjes.
Ook hadden enkele kinderen uit groep 6 inmiddels 10 lucky’s(beloningskaartjes) individueel ingeleverd en
mochten in de klas een poppenkastvoorstelling geven. Mooi dat naast de gebruikelijke manieren ook deze
beloningsmanier effect kan hebben.

Plusklas
Een nieuw schooljaar betekent voor de plusklas dat we starten met een nieuwe setting. We hebben twee
leerlingen zien vertrekken en er zijn zes leerlingen bijgekomen. Dat is een flink aantal en dat betekent ook
dat we naar verhouding een grote plusklas hebben voor het aantal kinderen dat wij op school hebben
zitten.
De nieuwe leerlingen in de plusklas zullen de eerste periode voornamelijk moeten wennen aan de manier
waarop er in de plusklas gewerkt wordt en de manier van vragen stellen. Inmiddels weten we dat dit altijd
een omslag voor de kinderen is en dat heeft tijd nodig en die tijd nemen we ook.
We zijn gestart met het zelf ontwerpen van een puzzel. In eerste instantie hebben de kinderen geoefend
met een lettereiland en vervolgens hebben ze zelf een rekeneiland ontworpen en hier puzzels bij bedacht.
Wij dagen jullie graag uit om de puzzels op te lossen! De rekeneilanden zijn te vinden op het raam van
groep 7 en in groep 8.
Daarnaast zal er ongeveer om de week een breinbreker opgelost dienen te worden door de kinderen en
leren de kinderen zichzelf (en de manier waarop zij het beste leren) kennen middels het programma ‘de
kracht in jezelf’.
De komende periode zullen we werken aan een project rondom het zonnestelsel.

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
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.
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 maandag 30 oktober 2017

