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Nieuwsbrief 3, cursus 2012/ 2013

KIND OP MAANDAG
Week 40: 1 t/m 7 oktober thema: Doodlopende weg?
Exodus 13, 14 en 15 / gezang 75
De weg door de woestijn is lang. Mozes en het volk staan bij de zee, ze
kunnen niet meer verder. Achter hen komt de farao; hij wil zijn slaven
terughalen. Zijn ze nu op een doodlopende weg beland?

Week 41: 8 t/m 14 oktober
anders!
Exodus 16 en 18 / psalm 121

thema: Dat kan

God zorgt voor de mensen in de woestijn. Hij geeft hen brood
uit de hemel. Mozes krijgt bezoek van zijn schoonvader Jetro.
Als Jetro ziet dat Mozes alles alleen moet doen, zegt hij: Dat kan
anders.
ALGEMEEN
Kinderboekenweek
Vandaag – woensdag 3 oktober – begint de jaarlijkse kinderboekenweek. Het thema is
dit jaar ‘Hallo wereld’. Op school hebben we z’n allen bij elkaar gezeten om te kijken
naar een filmpje waarin juf Bosscha en juf van der Wal een wereldreis maakten. Alle
continenten werden bezocht. De komende week zullen de kinderen in hun klas nader
kennismaken met een continent en natuurlijk zal er extra aandacht zijn voor lezen en
boeken. Op donderdag 4 oktober – morgen - is er voor de kinderen een leuke
voorstelling. ‘Hallo wereld in 80 dagen’ door Aarnoud Agricola. Ouders zijn welkom om
bij de voorstelling te zijn: de onderbouw kijkt van 9:00-9:45, de bovenbouw van
10:00-10:45. Vanwege de kinderboekenweek is er deze week donderdag en vrijdag
geen gym.
Donderdagavond 11 oktober is er een inloopavond van 19:00 tot 20:00 uur. Dan kunt
het resultaat komen bekijken. U bent van harte welkom.
Dank voor het zendingsgeld
We kregen een bedankje van ZOA-vluchtelingenwerk voor de gift die wij ze gedaan
hebben. Vorig jaar was het zendingsgeld bestemd voor een onderwijsproject voor
Birmese vluchtelingen in Thailand. Ons bedrag – ruim duizend euro – is door de
regering nog eens verdubbeld, waardoor er nu dankzij het geld dat we met elkaar
maandags meenemen twee en een half duizend euro gaat naar boeken en schriften
voor kinderen in een vluchtelingenkamp. Namens ZOA: hartelijk dank.

Fietscontrole groep 5 t/m 8
Op vrijdagmorgen 12 oktober vindt de jaarlijkse fietscontrole door vrijwilligers van
Veilig Verkeer Nederland plaats. De vrijwilligers komen om 8:30 op school en zullen de
fietsen van de kinderen uit groep 5 t/m 8 controleren op de veiligheid. Het is in ieders
belang dat de fietsen van de kinderen veilig zijn. Bij deze het verzoek aan ouders om
vóór de controle aandacht te besteden aan de veiligheid van de fiets van uw kind.
Er wordt gekeken of de fiets aan de wettelijke eisen voldoet:
-rode achterreflector / witte of gele reflectoren aan de wielen
-goed werkende bel
-trappers met stroef oppervlak en gele reflectoren
-goed vastzittend stuur
-goed werkende remmen
Wanneer de fiets ook in het donker gebruikt wordt, moet de fiets voorzien zijn van
een goed werkend voor- en achterlicht.
Schoolgids
Elk jaar verschijnt er een geactualiseerde versie van de schoolgids. In de schoolgids
staat allerlei informatie over de school; soms heel praktisch, soms verhelderend. De
nieuwe schoolgids voor 2012-2013 is beschikbaar op de schoolsite: www.
Wegwijzeralteveer.nl. U vindt het onder het kopje ‘over de school’, u kunt dan in een
uitrolschermpje kiezen voor ‘schoolgids. De jaarplanning 2012-2013 hangt er ook,
maar dat is de planning: er kan in de loop van het jaar altijd wat veranderen.
Maisproppen
De maïs is rijp. Voor kinderen een mooie tijd, want met maïs kun je mooi schieten. Let
wel op; het schieten met maïs gevaarlijk. Echt goed mikken lukt niet en dat maakt het
riskant. Verder is de maïs van een ander wiens terrein je niet hoort te betreden. Er
zijn klachten geweest over grote stukken maïs die zijn platgetrapt. Niet doen dus!
Gift van het bestuur
Elk geeft het bestuur van de schoolvereniging een gift aan een goed doel. Dit jaar is
dat World Servants geworden. Wat is er mooier om met die gift mensen uit onze
dorpen te kunnen ondersteunen om ver weg iets goeds te doen! Hieronder wat meer
informatie en we wensen de ‘servants’ heel veel succes!!
Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander

World Servants is een christelijke organisatie die sinds 1988 met inzet van honderden vrijwilligers
bouwprojecten uitvoert in ontwikkelingslanden. In zo'n twee à drie weken tijd bouwen groepen jongeren en
volwassenen met de plaatselijke bevolking scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen. Het doel
van World Servants is het bieden van structurele hulp aan gemeenschappen in ontwikkelingslanden en
deelnemers heel direct betrekken bij ontwikkelingshulp. Deelnemers maken kennis met de andere
omstandigheden waarin mensen leven, met een andere cultuur en met de vaak andere geloofsbeleving. De
slogan van World Servants is dan ook: ‘bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander’.

In 2012 gaat een groep van 35 mensen uit Hoogeveen en omgeving een zogenaamd project op
maat doen, gefaciliteerd door World Servants. De reis zal gaan naar Lunga, een dorp in het
Mzimba district, Malawi. Uit onze dorpen gaan dit jaar mee; Hetty Wunnink, Marriet Botter,
Carine Pol en Arjan Wolf

Waterzuivering Echten
Zaterdag 6 oktober is de Dag van het Riool. In gemeente de Wolden is op die dag van
11:00-15:00 uur de waterzuivering in Echten geopend. Voor kinderen is dit
interessant en bij bezoek krijgen ze een verrassing. Aanbevolen!
Informatie over kinkhoest van de GGD
Bij de mail waarin u deze nieuwsbrief hebt ontvangen zit ook een infomatieblad van de
GGD over kinkhoest. Ter lezing aanbevolen.

DATABANK
woensdag 3 oktober
donderdag 11 oktober
vrijdag 12 oktober
ma 22 t/m vr 26 oktober

start Kinderboekenweek
inloopavond Kinderboekenweek
fietscontrole VVN groep 5 t/m 8
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
Rara wie zijn dit?

Dit zijn sokkies. Ze staan bij ons in de klas omdat we het woord sok hebben geleerd.
Inmiddels hebben we de 1e kern afgerond en zijn ook de eerste diploma’s uitgereikt.
Goed gedaan allemaal!
Donderdag 4 oktober is het dierendag. De kinderen uit groep 3 mogen dan hun
knuffeldier meenemen in de klas, we gaan ze dan voorlezen en ook leren lezen.
Donderdag 4 oktober is er geen gymles. We zullen die ochtend namelijk een
voorstelling bekijken in het kader van de kinderboekenweek.
Wie heeft er oude reisboeken/brochures thuis die mee mogen naar school om in te
knippen en te plakken? Wij kunnen ze goed gebruiken.

GROEP 4
We zijn al weer een paar weken aan de gang. Er is hard gewerkt. Onze eerste
rekentoets van blok 1 is al weer gemaakt. In blok 2 beginnen we met het leren van de
tafels, via de groepssite en een briefje zullen we u op de hoogte houden, wanneer de
kinderen een tafel thuis moeten leren.
Deze week zijn we begonnen met blok 2 van spelling, ook deze brief staat op de
groepssite.
Woensdag start de kinderboekenweek en ook in onze klas zullen we hier aandacht
aanbesteden. Op de inloopavond kunnen de kinderen u laten zien wat ze hebben
gemaakt,
Voor
nieuws
over
Yhoran
kunt
u
het
beste
even
kijken
op
http://dekuityhoor.wordpress.com/ .
Gelukkig is hij al een paar keer bij ons geweest. Yhoran we hopen je snel weer even
te zien.
Wat fijn dat wij nu een bedankkaartje van Yhoran hebben ontvangen. Het kaartje
hangt in de klas.

GROEP 7
Woensdag 3 oktober is het eindelijk weer zover, de start van de
kinderboekenweek! En ook dit jaar wordt het weer één groot feest
om te werken met diverse boeken aan een geweldig thema. Het
thema van dit jaar is namelijk ‘Hallo Wereld’. In groep 7 gaan wij
allerlei dingen omtrent dit thema doen, leren en maken. We gaan
ons bijvoorbeeld verdiepen in een bepaald continent en meer over
de verschillende landen van dit continent leren.
Bent u ook benieuwd welk continent groep 7 gaat verkennen?
Kom dan tijdens de inloopavond op 11 oktober bij ons in het
lokaal een kijkje nemen.
Jarig: Jelle wordt op 15 oktober 11 jaar!
Huiswerktip bij het leren van woorden (synoniemen of Engels bijvoorbeeld):
Wanneer je woordjes leert, moet je eigenlijk drie dingen leren:
de betekenis, de spelling en de uitspraak.
A.
1. Lees de woordjes hardop en aandachtig door.
2. Probeer ezelsbruggetjes te vinden.
3. Verdeel de woordjes in kleine groepen.
B.
1. Schrijf de woordjes op en lees ze hardop.
2. Dek de woordjes af en schrijf ze op.
3. Kijk ze na. De foute woordjes schrijf en lees je
opnieuw.
4. Overhoor het groepje woorden nog een keer.
Doe B 1/m 4 nu met de andere groepjes woorden.

C.
Overhoor nu alle groepjes samen. Foute woordjes weer opschrijven en uitspreken.
D.
Ga huiswerk voor een ander vak maken, of ga even iets anders doen.
E.
Laat je door iemand anders overhoren, maar nu met de woordjes in een andere
volgorde. Foute woordjes weer opschrijven en uitspreken.
4 oktober = Dierendag
Donderdag is het dierendag. Nu vroegen de kinderen van groep 7 of ze op dierendag
hun dier mee naar school mogen nemen. Nu is hier aan het begin van de ochtend
gelegenheid voor. Ongeveer van 8.30 tot 9.00 uur, maar daarna moeten alle dieren
wel weer naar huis.

GROEP 8
Op uitnodiging van CDA-europarlementariër Esther de Lange hebben de kinderen van
groep 8 een tekening gemaakt voor een kalender die elk jaar vanuit het Europees
Parlement wordt gemaakt. Best bijzonder! Eén van de tekeningen uit de klas komt op
die kalender. Dat wordt nog moeilijk kiezen voor mevr. De Lange, want er zaten heel
veel hele mooie tekeningen bij. Eigenlijk vonden we dat groep 8 de hele kalender wel
van tekeningen kan voorzien! We zijn benieuwd!

Kinkhoest
Wat is het?
Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Kinkhoest kan
beginnen met koorts, verkoudheid en hoesten. Na ongeveer 2 weken ontstaan de typische
hoestbuien, vooral ’s nachts. Tijdens de hoestbui kan iemand erg benauwd worden en zelfs gaan
braken. Het hoesten kan een aantal weken duren
Hoe krijg je het?
De kinkhoestbacterie zit in de keel. Door hoesten, niezen en praten worden de bacteriën
overgedragen op iemand anders.
In Nederland worden kinderen ingeënt tegen kinkhoest. Het effect van de vaccinatie neemt na een
aantal jaar af.
Wat moet ik doen?

1. Inenten tegen kinkhoest blijft belangrijk. Als u de inenting hebt gehad kunt u nog wel kinkhoest
krijgen, maar wordt u minder ziek.

2. Netjes hoesten en niezen, kan helpen om kinkhoest te voorkomen:

3. Iemand met kinkhoest kan beter uit de buurt blijven van jonge baby`s. Zuigelingen kunnen erg
ziek worden van kinkhoest, doordat ze nog niet goed kunnen hoesten. Ook kinderen met
ernstige ziekten van bijvoorbeeld de longen, het hart of de spieren kunnen door kinkhoest erg
ziek worden.

4. Zwangere vrouwen die kinkhoest hebben, moeten met hun huisarts overleggen. De ziekte kan
direct na de geboorte worden overdragen op de baby.

Moet ik thuisblijven?
Als een kind zich goed voelt dan kan het gewoon naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of
school. Kinkhoest is al besmettelijk voordat iemand weet dat hij kinkhoest heeft. Thuisblijven of uw
kind thuishouden helpt niet te voorkomen dat anderen kinkhoest krijgen.

Meer informatie
Meer informatie over kinkhoest vindt u op de website van het RIVM
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