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Nieuwsbrief 2, cursus 2012/ 2013

KIND OP MAANDAG
Week 38: 17 t/m 23 september
Exodus 5 en 7 /

thema: Durf jij het?

Mozes en Aäron gaan naar de farao. Ze vragen hem om het volk Israël te
laten gaan, maar de farao weigert.

Week 39: 24 t/m 30 september
thema: Uitbreken
Exodus 7-12
De farao blijft volhouden dat de Israëlieten niet weg mogen. Zelfs als er
plagen uitbreken, geeft hij niet toe. Maar uiteindelijk wordt het volk toch
bevrijd; ze gaan weg uit Egypte.

ALGEMEEN
Informatie-avond
Woensdag 19 september is er een informatie-avond. In alle groepen zal verteld
worden over het werk in de klas, wat uw kind zoal doet dag en dagelijks op school.
Deze avond is alleen voor ouders: op 11 oktober is er rond de Kinderboekenweek een
inloopavond waar kinderen hun werk en hun plek in de klas kunnen laten zien.
Om ouders met meerdere kinderen de gelegenheid te geven meer klassen te
bezoeken, hebben we de volgende verdeling gemaakt: groep 5 t/m 8 van 19:00 tot
20:00 uur, met na afloop een kopje koffie. Voor de ouders van leerlingen van groep 1
t/m 4 wordt de informatie gegeven van 20:00 tot ongeveer 21:00 uur en is er koffie
vooraf. Let op: Deze verdeling is precies andersom dan voorgaande jaren.
In groep 8 zal het gaan over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
We hopen dat u allemaal komt.
Yhoran
De ouders van Yhoran houden een weblog bij over wat er met Yhoran gebeurt. De site
is nog ‘under construction’, maar de eerste berichten zijn geplaatst. Op de site is er
mogelijkheid om je aan te melden. Voordeel daarvan is dat je een mailtje krijgt
wanneer er een nieuw bericht is geplaatst. U komt op de website via de volgende link:
http://dekuityhoor.wordpress.com. Het is voor een wijde kring van betrokkenen een fijne
manier om op de hoogte te blijven.
Yhoran is de afgelopen week een paar keer even op school geweest; en dat is
hartstikke mooi! Bij deze doen we wel de oproep aan alle ouders om in het geval één
van de kinderen op school een besmettelijke ziekte heeft, dit zo snel mogelijk op
school te melden, omdat Yhoran in de huidige situatie een verhoogd risico heeft.
Wie een kaartje wil sturen, het adres is: Jan Haarstraat 44d, 7926 TC, Kerkenveld.

Ontruimingsprocedure en oefening
Op woensdag 28 september houden we onze jaarlijkse ontruimingsoefening. In de
loop van de ochtend gaat het alarm af en dan gaan alle groepen de school uit en
verzamelen op de parkeerplaats naast de kerk. In de groepen wordt vooraf besproken
wat er van kinderen verwacht wordt.
Er zijn ook afspraken voor het geval ouders met groepjes kinderen werken in school.
Het is de bedoeling dat in het geval van een ontruiming hulpouders altijd bij hun
groepje blijven en met de kinderen naar de parkeerplaats voor de kerk gaan. Is het
mogelijk aan te haken bij de klas dan heeft dat de voorkeur. Kan dat niet, dan neemt
de hulpouder de kinderen van zijn of haar groepje zelfstandig mee naar de
verzamelplek, parkeerplaats bij de kerk.
Kinderboekenweek en inloopavond
Op woensdag 3 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar
‘Hallo wereld!’. Op school besteden we in alle groepen aandacht aan de
Kinderboekenweek. We sluiten de Kinderboekenweek af met een inloopavond op
donderdag 11 oktober van 19:00-20:00 uur. Iedereen is van harte welkom. We
hopen dat het weer gezellig druk wordt.
Welkom en afscheid
Het bevallingsverlof van juf van der Wal zit er op. Vanaf maandag gaat zij weer aan
het werk; op maandag en woensdagen als Intern Begeleider en op donderdag en
vrijdag als juf van groep 7. Welkom!
Als iemand terugkomt, moet er helaas ook weer iemand weg. Meester Fernhout is
vanaf mei ongeveer drie dagen op school geweest. Voor de zomer vooral in groep 8
en na de zomer in meerdere groepen. We bedanken meester Fernhout voor zijn inzet
en plezierige aanwezigheid en wensen hem veel succes op zijn verdere weg.
Zonnepanelen
Behalve een brede school worden we ook een groene school! We zijn in het
eindstadium wat betreft het plaatsen van zonnepanelen. Komende week zal er een
proefopstelling geplaatst worden op het dak. Dan zal ook de keuze gemaakt worden
welke aanbieder de panelen mag gaan leveren. Hopelijk kunnen de panelen zo snel
mogelijk daarna worden geplaatst. Wordt vervolgd.
Lezen
Lezen, lezen en nog eens lezen; dat is de beste stimulans voor de leerontwikkeling
van kinderen. Op school zijn we na de zomervakantie vanaf dag één weer begonnen
met het horizontaal lezen. Elke dag aan het eind van de ochtend een half uur lezen op
het eigen niveau. We hopen dat er thuis ook (voor)gelezen blijft worden!
Geen kleuters op plein als er school is
Op dinsdagmiddag en op vrijdag zijn de kinderen uit groep 1 vrij, en op vrijdagmiddag
zijn ook de kinderen van groep 2 t/m 4 vrij. De andere kinderen zitten die tijd wel op
school. Die kinderen moeten rustig kunnen werken. Daarom kan er onder schooltijd
door kinderen die vrij zijn niet op het schoolplein worden gespeeld.
Nascholing
Als team zijn we naast het opstarten van de groepen ook bezig op andere terreinen.
Al in de zomervakantie hebben we de eerste nascholingsactiviteiten gehad. Zo hebben

we een bijeenkomst over groepsdynamica, krijgen we klassenbezoek met betrekking
tot het instructiemodel, en binnenkort is er scholing voor natuur. We zijn bezig.
Bijlage van de GGD
Met deze nieuwsbrief is ter informatie een bericht van de GGD over de hand-, voet-,
mondziekte meegestuurd.
Pleinregels
Aan het begin van het schooljaar worden in de groepen de pleinregels met de
kinderen besproken. Hierbij zetten we ze ook een keer op de nieuwsbrief.

SCHOOLREGELS (over plein,veld,gang en broodschool)
op basisschool de Wegwijzer Alteveer
OVER HET PLEIN:
De pleinregels gelden de hele dag, niet alleen in de pauze.
Voor schooltijd mag je binnenkomen om je jas en tas op te hangen, waarna je
direct weer naar buiten gaat.
Als je in de pauze of op andere tijden je jas uit wilt, dan hang je die binnen op.
In de pauze speel je op het plein op de aangegeven plaatsen. Het fietsenhok is
alleen voor het neerzetten en ophalen van fietsen. Je bent alleen buiten de
hekken bij aankomst en vertrek van school.
Wie dichtbij school woont, komt lopend (anders is het fietsenhok te klein).
De fiets moet in het fietsenhok, zoveel mogelijk in de rekken. De kleuters zetten hun
fiets in het kleuterrek en bij regen in het open gedeelte van het fietsenrek.
Op het plein loop je met de fiets aan de hand en we stappen af en op buiten de
hekken.
Op de fiets kom je aan bij de ingangen bij het fietsenhok.
In de pauzes mag er met een bal worden gespeeld.
Groep 1 en 2 spelen achter de betonblokken.
Groep 3 speelt tot aan het rode klinkerpad bij de kleuteringang
Groep 4 speelt tot aan het rode klinkerpad bij de hoofdingang.
Groep 5 tot en met 8 speelt tot aan de betonblokken.

We gaan via de in- en uitgang in de beide zandbakken met speeltoestellen,
waardoor er niet zoveel zand op het plein komt.
In de bosjes naast de zandbakken (tussen het plein en het veld) mag je spelen
Alleen op het plein speel je met materiaal.
Het kleutermateriaal is voor de kleuters en wordt tussen de middag en in de
pauzes opgeborgen.
Groep 5, 6, 7 en 8 gaan na schooltijd bij de hoofdingang van het plein af
vanwege de drukte van wachtende ouders.
We lopen rustig in de gang om anderen niet te bezeren.
Er mag 1 jongen en 1 meisje per klas tegelijk naar de wc.

OVER HET VOETBALVELDJE:
In de ochtend en middagpauze mag je op het veldje als het droog weer is.
Op maandag en donderdag mag groep 5 en 6 op het veldje.
Op dinsdag en vrijdag mag groep 7 en 8 op het veldje.
Op woensdag mag groep 3 en 4 op het veldje.
Tussen de middag is het veldje tot 12:30 voor de broodschool kinderen.
Na 12:30 is het veld voor dezelfde groepen als in de kleine pauze.
Kinderen uit andere klassen blijven op het plein.
Groep 5, 6, 7 en 8 mogen op de dagen dat ze niet op het veld mogen, voetballen
tegen de blinde muur van het lokaal van groep 1.
Als je hebt gevoetbald, stamp je je schoenen schoon op het rooster voor de deur
en je doet ze op de gang uit. Zet de schoenen naast elkaar met de neus naar de
wand onder de kapstok.

DATABANK
woensdag 19 september
woensdag 26 september
woensdag 3 oktober
donderdag 11 oktober
ma 22 t/m vr 26 oktober

informatie-avond groep 1 t/m 8
ontruimingsoefening
start Kinderboekenweek
inloopavond Kinderboekenweek
herfstvakantie

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
De bezige bijtjes uit groep 3
We hebben inmiddels weer meer nieuwe woorden geleerd samen met zoem de bij.
Namelijk, roos, vis en sok.
We zijn dus echte bezige bijtjes zoals jullie op de foto kunnen zien.

GROEP 6
Wij zij nu alweer bezig in de derde week. Wat gaat de tijd toch weer snel! De eerste
indrukken zijn op gedaan. Ook hebben wij vorige week voor het eerst huiswerk mee
gekregen. Dit was wel heel speciaal en ook een beetje spannend. Sommige kinderen
kenden de synoniemen de volgende dag al! Heel erg fanatiek, hopen dat dit natuurlijk
zo blijft. Het huiswerk staat genoteerd in de agenda op de site van groep 6. De
rekenboeken kwamen na 6 weken ook weer uit de kast en het bleek dat de tafels wel
wat waren afgezakt. Het is erg belangrijk om de tafels te blijven oefenen, want ze
komen in heel veel sommen voor. Verder hebben wij het tijdens de geschiedenislessen
over de jagers en de boeren. Wij hebben ook hele mooie potten van klei gemaakt, net
zoals het trechterbekervolk. Op dinsdag (om de week) en op vrijdagmiddag hebben
wij gym. De jongens uit de klas zijn ook druk bezig met allerlei materialen, waarbij ze
gebruik maken van batterijen en zonnepanelen. Zo kunnen ze lampen laten branden,
propellers laten draaien en auto’s laten rijden Ik zie al wel dat ik echte techneuten in
de klas heb zitten.

GROEP 7
Vandaag is het Prinsjesdag. ‘De dag waarop een heleboel vrouwen hoedjes dragen’
(uitspraak van iemand uit groep 7). De kinderen van groep 7 weten al heel veel over
dit onderwerp, want ze hebben de afgelopen weken gewerkt met ‘de derde kamer’.
Wie er in deze ‘derde kamer’ zitten? Wij! De kinderen uit groep 7 hebben allemaal een
handboekje gekregen, dat gaat over de politiek. We beantwoorden vragen en
debatteren over verschillende stellingen (voorbeelden van stellingen: De schooldagen
moeten langer zijn (tot 18.00 uur), zodat op vrijdag iedereen vrij heeft / Snoepen op
school moet verboden worden, want te veel snoepen is niet gezond).
Dit onderwerp is niet helemaal nieuw meer, want onze nieuwsbegriples ging ook over
dit thema. Wij hebben het toen vooral gehad over de verkiezingen. Wil je zelf ook
meer weten over dit onderwerp. Kijk dan eens op de site: www.derdekamer.nl.

GROEP 8
In groep 8 hebben we de verkiezingen enigszins gevolgd. Zo hebben we meegedaan
met de kinderverkiezingen en hebben de kinderen zelf ook gestemd. Hieronder staat
de zetelverdeling op basis van het stemgedrag van de kinderen van groep 8. Er is
hoop voor het CDA, zo lijkt het, want die partij werd in groep 8 duidelijk de grootste.
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Ook deze week staat de politiek nog centraal in groep 8. Naar aanleiding van
Prinsjesdag werken we elk jaar aan het project ‘de Derde Kamer’, waarbij de werking

van onze democratie wordt uitgelegd en kinderen ook met elkaar in debat gaan. En
praten kunnen ze wel in groep 8!
Vandaag hadden we het over de regering omdat het vandaag Prinsjesdag is toen
kregen wij allemaal een boekje. We werden verdeeld in verschillende partijen. En
gingen met elkaar in debat. We moesten over een aantal stellingen onze mening
geven. En je mening dan verdedigen. Daarna kozen we een stelling waar de meeste
kinderen het mee eens waren en die stelling nemen we mee naar vrijdag om er dan
mee verder te gaan en groen.
Groetjes Joran Diphoorn.
Gisteren kwam juf Bosscha en ze had iets voor ons omdat we hadden gewonnen met
de playbackshow en we hadden dat geld aan de juf gegeven en dus kwam ze met een
cadeautjes. We kregen een kleine kubus of een liniaal met letters en figuurtjes.
Groetjes Rik Prins

