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Nieuwsbrief 11, cursus 2012/ 2013

KIND OP MAANDAG
Op weg naar Pasen ontmoet Jezus verschillende mensen. Hij neemt hen mee, op de
weg die God wijst. Dat verandert hun leven. God maakt een nieuw begin: tranen
veranderen in een lach, pijn maakt plaats voor geluk.
Week 9: 25 februari t/m 3 maart 2013
lied: 284
Ik zie tranen
Lucas 7: 36-50 en 8:4-15.
Een vrouw die verdrietig aan de voeten van Jezus valt, wordt door hem
niet weggestuurd. Jezus ziet het verdriet en brengt verandering.

Week 10: 4 t/m 10 maart 2013
lied: 257
Kom, Jezus, kom!
Lucas 8:40-56
Jaïrus komt bij Jezus, omdat zijn dochter erg ziek is. Jezus gaat met hem
mee, maar onderweg komen ze een vrouw tegen die ook hulp nodig
heeft. Heeft Jezus daar wel tijd voor? Bij God is het nooit te laat!

Week 11: 11 t/m 17 maart 2013
lied: 198
Wat vreemd
Lucas 9:7-9, 13:31-35 en 18:18-27
Koning Herodes snapt er niks van; wat gebeurt er toch allemaal in zijn
land? Als Jezus hoort dat Herodes achter hem aan zit, vlucht hij niet.
Dat is vreemd! Ook een rijke man die bij Jezus komt, reageert
verbaasd. Moet hij echt alles weggeven?

Week 12: 18 t/m 25 maart 2013
lied: 210
Ik kom tevoorschijn
Lucas 18:35-43, 19:1-10 en 28-44
Bij Jericho zit een blinde man. Als Jezus langs komt, komt hij tevoorschijn:
‘Heb medelijden met mij!’ Ook de tollenaar Zacheüs moet van Jezus
tevoorschijn komen. Hij wordt er een ander mens van. Op weg naar
Jeruzalem komt Jezus zelf tevoorschijn, als een koning die een nieuwe tijd
inluidt.

Week 13: 26 t/m 31 maart 2013
lied: 457
Blijf bij me
Lucas 22:1-39, 23:56 en 24:1-12
Het wordt donker en stil. Wie blijft er nog bij Jezus, als hij
gearresteerd wordt en gedood? God laat hem niet alleen; met Pasen
is er een nieuw begin.

ALGEMEEN
Ter nagedachtenis aan
We hebben met elkaar een zeer ingrijpende periode gekend door het overlijden van
Yhoran Sportel. School is weer begonnen na de vakantie, maar zonder.....
Dat is onvoorstelbaar voor zowel ouders, Xandor, maar ook voor de kinderen in de klas
en op school. We proberen de draad weer op te pakken en hopen kinderen, wanneer er
vragen zijn, te blijven ondersteunen. Toch blijkt verdriet van kinderen, dat er
ongetwijfeld is, heel anders beleefd te worden dan bij ons als volwassenen.
Ook kinderen rouwen, hoe jong ze ook zijn. Dat is een proces dat kortere of langere tijd
duurt. Dat natuurlijke proces is noodzakelijk om het verdriet een plaats te geven en na
verloop van tijd verder te gaan met het leven. Niet rouwen zou, net als voor
volwassenen, ongezond zijn. Het is dan ook de taak van volwassenen hen daarin te
steunen.
Daar moeten we ons steeds bewust van blijven. Ik wil allen hartelijk danken voor de
steunbetuigingen ook aan ons als team via een schouderklop, mail, kaart of welke
manier dan ook. Het wordt zo vaak gezegd: Uw medeleven heeft ons goed gedaan.
Wel, ik kan ook nu weer uit ervaring spreken: die extra aandacht doet enorm
goed in moeilijke tijden.
Namens de collega's: dankjewel !!!!

Kinderen laten verdriet voornamelijk zien in gedrag.
Per leeftijd verschilt de manier van rouwen.
Kinderen rouwen op hun eigen manier.
Kinderen zijn niet steeds bezig met rouwen. Soms lijkt het zelfs alsof er niets is
gebeurd. De wijze waarop een kind de dood en een verlies ervaart, hangt af van de
ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.
Het belangrijkste is: op leeftijdsniveau eerlijk zijn en duidelijkheid geven.
Kinderen kunnen vragen stellen die heel direct en zelfs confronterend kunnen zijn. Het
is goed te proberen alle vragen, hoe vreemd ook, duidelijk te beantwoorden. Ook is het
zaak hen gerust te stellen. Veel kinderen kunnen nu bang zijn ook zelf dood te gaan.
Kinderen laten hun verdriet vaak zien in hun gedrag. Maar dat gedrag is niet altijd even
gemakkelijk te herkennen. Soms uit het zich in gefrustreerd en agressief gedrag. Laat
het kind merken dat u weet dat hij of zij verdrietig is en probeer er samen over te
praten.
Kleuters (3-6 jaar)
Kinderen tussen 3-6 jaar kennen het verschil tussen dood en leven, maar beseffen nog
niet dat de dood onomkeerbaar is. Ze kunnen dus vragen wanneer de overledene weer
terugkomt of ze gaan op zoek naar de persoon.
Er kan angst ontstaan dat ook andere dierbaren plots ‘verdwijnen’. Daardoor kunnen zij
zich afhankelijk gaan gedragen. Verward en ‘babyachtig’ gedrag komt vaak voor. Ook
kunnen zij bang worden voor de dood, bijvoorbeeld wanneer de dood als straf gezien
wordt. De beelden en/of fantasieën die kinderen van deze leeftijd van de dood hebben,
kunnen vele malen erger zijn dan de realiteit. Eerlijk antwoord geven op vragen is een
vereiste.

Schoolkinderen (6-12 jaar)

Kinderen tussen 6 en 12 jaar kennen het verschil tussen dood en leven en beseffen de
onomkeerbaarheid van de dood. Tot 9 jaar kunnen ze echter nog moeilijk begrijpen wat
het eind van het leven precies inhoudt. Ontkenning van de dood kan dan ook
voorkomen. Vanaf 9 jaar dringt bij kinderen het besef door dat de dood onvermijdelijk
is.
‘Zichzelf groot houden’ of ‘stoer willen zijn’ is vaak een reden om in eenzaamheid
verdrietig te zijn. Bij deze leeftijdsgroep is het dus zeker van belang om de kinderen
extra aandacht te geven en met hen te praten zodat zij hun gevoelens kunnen uiten.
Vaak uiten kinderen van deze leeftijd zich ook op andere manieren zoals tekenen,
knutselen of een rollenspel.
Hulp zoeken
Het rouwproces is een natuurlijk proces. Ieder kind beleeft het op zijn eigen manier.
Voor volwassenen kan het zelfs een ‘rare, morbide’ manier lijken te zijn, bijvoorbeeld
als kinderen ‘begrafenisje spelen’ tot favoriet tijdverdrijf verheffen. Toch hoeft er, ook
bij dergelijke situaties, niets ernstigs aan de hand te zijn. Het kan een voor het kind
normale manier zijn om het overlijden van een dierbare (een in feite abnormale
gebeurtenis) te verwerken.
Wanneer u vragen hebt of twijfelt of professionele ondersteuning gewenst is voor uw
kind, kunt u contact opnemen met de intern begeleider (Manon van der Wal).
Meer informatie over kinderen en rouw:
www.achterderegenboog.nl Stichting Achter de Regenboog is er voor kinderen en
jongeren, die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een
dierbare.
www.in-de-wolken.nl In de Wolken heeft brochures, boeken en andere materialen
ontwikkeld voor rouwenden en is met name gespecialiseerd in rouwende kinderen en
jongeren.
Zwerfvuilactie
Op vrijdagmiddag 15 maart 2013 helpen de kinderen uit de groep 8 weer mee met de
jaarlijkse zwerfvuilactie georganiseerd door plaatselijk belang Alteveer.
Boomfeestdag 20 maart 2013
Bomen in steden en dorpen zorgen er voor dat burgers zich
lichamelijk én geestelijk gezonder voelen, minder gestrest.
Een groene, bomenrijke leefomgeving nodigt uit tot bewegen:
wandelen,
fietsen,
spelen. Maar
uiteraard zorgen bomen
voor zuurstof
en
voor
heerlijke voedzame
vruchten.
Daarom is het thema voor de Boomfeestdag op 20 maart 2013:
"Bomen maken Gezond"
Groep 8 gaat op deze dag helpen om bomen te planten op de locatie Oosterweg –
Zuidwolde N48.
De kinderen moeten deze morgen op de fiets naar school komen.
Om 9.30 uur geeft wethouder H. Lammers uitleg over de boomfeestdag en om 11.00
uur is de afsluiting van deze dag.
De kinderen moeten een schep meenemen en laarzen aan hebben ( evt regenkleding).
Tussendoor zal er voor drinken en een versnapering gezorgd worden.
Dit is voor ons een mooie locatie, want hier zullen we nog vaak langs komen. En
iedereen kan dan goed in de gaten houden of zijn/haar boom nog groeit.

Ouderportaal
We hebben afgelopen weken veel toetsen bij uw kinderen afgenomen. Vanaf vandaag
kunt u de resultaten van de CITO toetsen van uw kinderen zien via het ouderportaal.
Tijdens de rapportbespreking kunt u ook de uitslag van de CITO toetsen met de
leerkrachten bespreken. Het digitale rapport is vanaf 18 maart voor de ouders in te
zien. De bespreking van de toetsen en rapport staat gepland voor woensdag 20 maart
2013.
Kika
Wij hebben een brief van Kika gekregen, waarin zij ons bedanken
voor de donatie van € 410,59 (opbrengst spaaractie sept – dec). Alle
opbrengsten gaan naar onderzoeken in de 7 academische centra
waar kinderen met kanker onder behandeling zijn. Het doel van de
onderzoeken is om de genezingskans versneld te verhogen en de kwaliteit te van te
behandeling te verbeteren.
Wij merken wel dat een beperkt deel van de kinderen dit geld bij elkaar heeft gespaard.
Waarvoor hartelijk dank!
We roepen u op om kinderen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor anderen
door daadwerkelijk iets mee te nemen. Vele kleintjes maken één grote.
Ouder enquête
De school voert een kwaliteitsbeleid waarin verschillende aspecten van de
schoolorganisatie met enige regelmaat geëvalueerd worden. Daarbij willen we jaarlijks
ook ouders vragen mee te denken over een voor hun relevant aspect van de
schoolorganisatie.
Dit jaar vragen we twee keer uw medewerking om een enquête in te vullen. De eerste
enquête gaat over het onderdeel communicatie, we vragen u te reageren op 11
stellingen met betrekking tot dit onderdeel.
U krijgt digitaal een brief waarin u een link vindt om de enquête in te vullen.
U kunt deze enquête invullen tot vrijdag 15 maart.
Over de uitslag van de enquête wordt u te zijner tijd bericht.
Op deze wijze hopen we de kwaliteit van het onderwijs, en in het bijzonder de
communicatie met ouders, op de Wegwijzer te verbeteren. We hopen zeer op uw
medewerking om deze in te vullen.
Parkeren
Wij willen u vragen niet meer in de bocht van de Nieuwstraat te parkeren. Dit zorgt
voor gevaarlijke situaties. Als er geen plek meer is, zet u dan even uw auto op de
parkeerplaats bij de kerk. Voor nieuwe ouders: we hebben de onderlinge afspraak om
niet de Nieuwstraat ter hoogte van school in te rijden en te parkeren. Om lopende en
fietsende kinderen een veilige doortocht te garanderen.
Nieuwsbrief
Heeft u vragen, opmerkingen, wijzigingen adres of een nieuwsbrief niet ontvangen wilt
u dit dan doorgeven aan secretariaat@wegwijzeralteveer.com

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit secretariaat@wegwijzeralteveer.com en niet
meer via Parnassys (ons administratieprogramma), omdat wij geen controle hadden
over het wel/niet ontvangen van de nieuwsbrief. Ik hoop niet dat mijn mailbox nu
helemaal vol loopt.
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
secretariaat@wegwijzeralteveer.com
DATABANK
vrijdag 15 maart
dinsdag 19 maart
woensdag 20 maart
donderdag 28 maart
vrij 29 maart t/m ma 1 april
woensdag 3 april
donderdag 11 april
woensdag 17 april
dinsdag 23 april

zwerfvuilactie groep 8
rapport mee
tienminutengesprekken gr 3-8
paasviering
paasvakantie
dode hoek project groep 8
schriftelijk verkeersexamen groep 8
grote rekendag
praktijkexamen verkeer groep 8

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 1
Deze week zijn we gestart met een nieuw thema: Dieren.
Een fantastisch onderwerp waar elke kleuter wel iets mee heeft.
De “poppenhoek” is omgebouwd tot dierenwinkel, en dankzij Angela Zomer, hebben we
veel dingen om te “kopen” in de winkel.
De “bouwhoek” is nu de dierentuin, waar al onze knuffels een plekje kunnen krijgen.
We knutselen, tekenen en praten over de dieren en alles wat daarbij hoort.
In de loop van de komende 4 weken mogen de kleuters bij toerbeurt, een dier, een foto
van hun lievelingsdier, of spullen daarvan, meenemen om daarover te vertellen.
De cijferkast is nu 7 en volgende week 8
Bij de 7 staat b.v. de kalender: 7 dagen
Op de letterkast staat nu de letter b en volgende week: v
Iedereen mag spullen meenemen voor deze kasten.
Mensen van het bestuur hebben allerlei dingen in onze klas gerepareerd en
opgehangen; bedankt Ipe en Johan!

GROEP 3
Tijdens de Nationale gedichtendag 31 januari jl. hebben de groepen 3 en 4 hun talent
voor dichten laten zien. U kunt hier enkele mooie elfjes lezen. Elfjes zijn gedichten van
11 woorden, met de opbouw van 1 woord, 2 woorden, 3 woorden, 4 woorden en dan
een knallend slotwoord.

schaatsen
ik schaats
ik val niet
ik hou er van
ijs!

boot
ik vaar
op de zee
ik ben op zee
jippie

rekenen
sommen maken
sommen met
rekenrekjes
rekenen met 4
tafeltjes
sommen

lijf
je hand
je hart klopt
je hebt twee
ogen
voet

juichen
blij zijn
heel blij zijn
heel erg blij zijn
blij

paard
hij drinkt
hij krijgt hooi
hij gaat naar
buiten
hihihihihhi

Messi
Messi is
Messi is goed
Messi is heel
goed
goed

GROEP 7
Hallo, ik ben Janiek Arkes, 16 jaar en ik loop deze 2 weken hier stage op school.
Dit is omdat ik in het 4e jaar van het vmbo zit en over een maand mijn examens heb.
Dan moet ik natuurlijk weten wat ik allemaal wil & wat voor opleiding ik wil gaan doen
op het mbo.
Ik vind het erg leuk op deze school. Ze zijn allemaal heel aardig voor me! Ik ben hier
natuurlijk ook om een beetje te leren, hoe het nu echt allemaal gaat op deze school.
Dus als jullie mij op school zien lopen, kunnen jullie natuurlijk dingen aan me vragen.

GROEP 8
We hebben voor de vakantie ons project van de Tweede Wereldoorlog afgesloten met
het presenteren van de werkstukken en de muurkranten. De groep van Elisa, Elianne,
Joran en Suzan presenteerde hun verhaal zelfs in de vorm van een toneelstuk. Prachtig
om te zien. En wat is er hard gewerkt de afgelopen periode aan het maken van de
presentaties. We hebben zo weer heel veel nieuwe dingen van elkaar geleerd. Met
begrijpend lezen zijn we aan het mindmappen geslagen. Kijken of we de teksten nu nog
beter begrijpen. Dan even een paar belangrijke data voor onze groep. Op woensdag 6
maart gaat onze voorleeskampioene Sylvia naar de voorleeskampioenschappen in De
Wijk. Daar zal ze onze school vertegenwoordigen in de competitie met alle lokale
kampioenen. Omdat er maar een beperkt aantal mensen mee mag kunnen we helaas
niet met de hele klas gaan om haar aan te moedigen. Maar we houden u op de hoogte.
Dan is op 15 maart de volgende actie........de zwerfvuilactie. Rondom de school gaat
groep 8 aan de grote schoonmaak. Dat belooft dus weer een fris en fruitig schoon dorp
rondom die tijd!! De volgende actie in de agenda van onze groep is op 20 maart
nationale boomfeestdag. Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.
Als laatste. De uitslagen van de eindtoets komen volgende week binnen. We weten nog
niet precies wanneer. De uitslag van de toets zullen we zo snel mogelijk met alle
kinderen persoonlijk doornemen. Daarna krijgen de kinderen de uitslag mee naar huis
zodat u deze samen met hen nog eens rustig kunt bekijken. In de brief welke de
kinderen gisteren (dinsdag 26 februari) hebben mee gehad hebt u kunnen lezen hoe de
verdere gang van zaken is.
De ingevulde formulieren, aanmeldingsformulier en
onderwijskundig rapport, willen wij graag uiterlijk 15 maart weer getekend terug
hebben van u. Dit zodat wij de stukken ook zo snel mogelijk kunnen doorsturen naar de
verschillende vervolgopleidingen.
Uiteraard geldt, en dat willen we nogmaals benadrukken, hebt u vragen, loop dan even
binnen of stuur een mailtje voor het maken van een afspraak.
met een hartelijke groet,
juf De Groot & meester Fernhout

