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KIND OP MAANDAG
Met de kinderen werken we in deze periode met het project ‘Schatzoekers’. Elke week
kijken we in een schatkist naar de waardevolle verhalen die de Bijbel te vertellen heeft.
In het project werken we toe naar de verhalen van Pasen. Ondanks het goede nieuws
dat hij bekend maakt, wordt Jezus uiteindelijk gevangengenomen en gedood. Zó kan
het toch niet eindigen, als de Zoon van God gedood wordt?
Zo eindigt het ook niet. God maakt een nieuw begin, zelfs door de dood heen. Dat is de
grootste schat die er bestaat!
Vanaf de voorjaarsvakantie zijn we in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) weer begonnen
met een lied van de week aan te leren uit het nieuwe liedboek. Op dit moment is het
nog lastig om ver vooruit te kunnen plannen, maar er is overleg met de uitgever van
“Kind op maandag” en zij staan open voor de suggestie om wekelijks een lied aan te
geven wat bij het thema past. Zolang dat niet voor elkaar is, gaan we zelf liederen
uitzoeken. Ds. Hoogeveen heeft toegezegd, waar mogelijk, het aangeleerde lied ‘s
zondags in de kerk te zingen, waardoor kinderen een stuk herkenning beleven.
Week 13: 24 maart t/m 30 maart
Kijk eens goed
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10
Geef aan de keizer wat van de keizer is, Marcus 12:13-17
week 13: lied 120 Heft op uw hoofden poorten wijd

Week 14: 31 maart t/m 6 april
Zonder woorden
Het muntje van de weduwe, Marcus 12:41-44
Zalving en verraad, Marcus 14:1-11
Pesach, Marcus 14:12-21
week 14: lied 182 Jezus leven van ons leven

Week 15: 7 april t/m 13 april
Hoe moet het nu verder?/ Moeilijke vragen
Getsemane, Marcus 14:32-42
Voor de Raad, Marcus 14:53-65
Bij Pilatus, Marcus 15:1-15
week 15: lied 183 O hoofd vol bloed en wonden

Week 16: 14 april t/m 20 april Het gaat verder/ Dit is geen einde
Jezus sterft, Marcus 15:22-41
Jezus wordt begraven, Marcus 15:42-47
De opstanding, Marcus 16:1-8

Week 17: 21 april t/m 27 april
De geboorte van Samuël, 1 Samuël 1
Het lied van Hanna, 1 Samuël 2:1-10
Samuël hoort een stem, 1 Samuël 3:1-18
ALGEMEEN
Passend onderwijs
Dat is een begrip wat nu al een paar jaar vooral op bestuurlijk niveau rondzingt. Er is
veel gebeurd. Ons oude samenwerkingsverband van Chr. scholen in en rond
Hoogeveen is opgeheven en overgegaan in een nieuw groot verband. In dat nieuwe
verband van scholen participeren Steenwijk en omgeving, Meppel en Hoogeveen. Dit
hele grote verband is opgedeeld in drie afdelingen en wij hebben ons uiteraard bij
Hoogeveen aangesloten. Verplicht door het ministerie, zijn openbare en christelijke
scholen bij elkaar gezet. Er zijn er die die ontwikkeling toejuichen……. Rond Hoogeveen
is het nu de opgave om de werkwijze van de openbare scholen en de Chr. scholen op
elkaar af te stemmen, wat betreft de inrichting van de leerlingzorg, die van buitenaf
wordt geboden.
Alle mensen van de begeleidingsinstantie Kentalis b.v. ( rugzakleerlingbegeleiding)
vallen straks onder het eigen samenwerkingsverband.
De minister geeft in fraaie volzinnen weer hoe passend wij op de werkvloer dat
onderwijs moeten maken en men denkt dat nog meer scholing van personeelsleden het
mogelijk gaat maken nagenoeg alle kinderen op de gewone basisschool te houden.
Ik ben daar sceptisch over, omdat met het huidige leerlingaanbod al heel veel van
leerkrachten wordt gevraagd. Bestuurlijk is er al heel hard gewerkt om de inrichting
van onze afdeling binnen het samenwerkingsverband rond te krijgen. Nu zijn de
scholen aan zet. Nadere info in de bijlage.
Hoera!
Zondag 16 maart is juf van der Wal bevallen van een gezonde dochter 'Norah'. Moeder
en dochter maken het goed. Afgelopen woensdag kwamen haar man en zoon bij ons op
school om te trakteren. De kinderen hebben vragen gesteld, terwijl Quinn verwonderd
de klas in keek. Wij wensen hen veel geluk en liefde toe! Bedankt voor de leuke
traktatie. Adres: Juf van der Wal, Boswitje 5, 7908 VP Hoogeveen

Koninklijke onderscheiding
Dinsdagmiddag overhandigde burgemeester Roger de Groot tijdens de
raadsvergadering een koninklijke onderscheiding uit aan raadslid Wim Kamphuis. Onze
directeur nam afscheid van de gemeenteraad. Hij was sinds 2002 raadslid voor het CDA
van gemeente De Wolden. Gezien zijn langdurige inspanningen voor de samenleving
als raadslid werd hij onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
In de fraaie met fluweel beklede doos blijkt een nauwkeurige omschrijving te zitten,
wanneer en hoe je die onderscheiding moet dragen, in passende kledij. We vragen ons
af of we Wim vaker in een pak zullen zien……………………...
Als team van CBS De Wegwijzer willen wij onze directeur van harte feliciteren met het
krijgen van een Koninklijke onderscheiding.

Lilianefonds
Het Lilianefonds zorgt ervoor dat kinderen met een handicap naar school kunnen. Een
kind met een handicap is in de eerste plaats een kind als ieder ander kind. Het 'wil
meedoen', dingen leren en zo zelfstandig mogelijk zijn. Het uiteindelijke doel van de
revalidatie is dan ook dat het kind niet meer aan de kant staat, maar meetelt en
meedoet in het gezin, de lokale gemeenschap en de samenleving. Het gemiddelde
bedrag dat per hulpvraag wordt besteed, ligt rond de 135 euro. Het Liliane Fonds helpt
kinderen en jongeren in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
Vanaf 28 maart t/m 3 april is er de gelegenheid schone gebruikte kleding (en
schoenen) in een door Humantex geplaatste container te verzamelen. De container
staat bij school. Deze container zal op 4 april weer worden opgehaald. Schoenen
moeten in paren worden vastgebonden. Uiteraard kunt u meer zakken vragen.
Deelname aan zomerkampen Stichting Welzijn
Op een bijeenkomst voor “bredeschoolactiviteiten” in de gemeente De Wolden, kwam
nog eens aan de orde dat vanuit de stichting Welzijn er zomerkampen georganiseerd
worden voor kinderen die verder niet op vakantie gaan om allerlei redenen. Kan b.v.
ook goed zijn voor een kind in een “lastige” thuissituatie of gewoon om een kind te
ondersteunen. Nadere informatie bij stichting welzijn/ boerhoorn in Zuidwolde.
Kosten hoeft voor niemand een probleem te zijn…..
Van harte aanbevolen.

Pax Kinderhulp zoekt gastgezinnen
Pax Kinderhulp is een organisatie die voor kinderen uit Berlijn gastgezinnen zoekt. Deze
kinderen in de leeftijd van 5 t/m 16 jaar, leven in een moeilijke gezinssituatie of
verblijven in kindertehuizen. Deze groep kinderen verdient het om van een fijne
vakantie binnen een gastgezin te kunnen genieten, zodat zij even kind kunnen zijn. (zie
bijlage voor meer informatie)
Knotshockey toernooi groep 3 en 4
Dinsdag 1 april is er een knotshockey toernooi in de sporthal
van Kerkenveld. Op dit moment hebben nog maar weinig
kinderen zich aangemeld.
Vandaag is Harold Wassink werkzaam als combinatiefunctionaris
van de gemeente de Wolden geweest om groep 3 en 4 een les
te geven over knotshockey. Inmiddels zijn er heel veel kinderen
enthousiast geworden.
Wanneer leerlingen van groep 3 en 4 zich willen opgeven kan dit bij juf Mulder en juf
de Groot. Ze moeten dan deel uitmaken van een team van 4-6 spelers, elk team heeft
ook een begeleider nodig.
Wanneer: dinsdag 1 april
Waar: sporthal Kerkenveld
Tijd: 15:45- 17:00
Wie: kinderen uit groep 3 en 4. Een team mag bestaan uit 4 tot 6 spelers, zowel
jongens als meisjes. Per team 1 begeleider van 18 jaar of ouder.
Gymnastiekvereniging T.D.G.
Op donderdagmorgen 23 januari jl. werd tijdens schoolgymnastiek door de leiding van
de gymnastiekvereniging T.D.G. Alteveer-Kerkenveld lesgegeven. De kinderen van
groep 1/2 mochten voor het eerst naar de sportzaal ‘t Zandmeer in Kerkenveld. De
leiding had allerlei toestellen klaargezet, o.a. trampoline, kast, brug, touwen om daar
allerlei oefeningen mee te gaan doen. Ze vonden het een hele belevenis. Vervolgens
kwamen de kinderen van groep 4/5. De oefeningen werden aangepast naar de leeftijd.
Tenslotte kwamen de kinderen van groep 3. Alle kinderen deden flink hun best. Ze
werden gebracht en gehaald door de gymbus. Namens het bestuur, bedankt.
Gezocht nieuwe leden
Mag jij ook zo graag ergens over heen lopen of in iets klimmen? Of juist trampoline
springen, een koprol maken of touwtje springen? Dan is de gym iets voor jou!

Lesrooster:
Groep 1-2: donderdag 17.15-18.00 uur
Groep 3-4: donderdag 18.00-18.45 uur
Groep 5-6: donderdag 18.45-19.30 uur

Koningsspelen
Vrijdag 25 april zullen we op school weer de
Koningsspelen vieren. De kinderen van groep 1 zijn ook
van harte uitgenodigd om deze dag mee te vieren.
Dit jaar hebben we een iets andere opzet dan het
afgelopen jaar. Hier alvast een korte indruk van het
programma
8:30 starten we met de hele school met een ontbijt in de
klas.
9:15 warming up op het schoolplein met het liedje “Doe
de Kanga.”
9:30 tot 11:00 spelletjes op het schoolplein en in de
school voor de groepen 1 t/m 4. De leerlingen van groep 5
t/m 8 begeleiden de spelletjes en de groepjes met
kinderen.
11:00/11:15 zal er een centrale afsluiting zijn voor de
groepen 1 t/m 4 en daarna zijn ze vrij.
11:00/11:30 de groepen 5, 6, 7 en 8 stappen in de bus,
die ze naar het natuurgebied ‘De Entekoele’ in het
Faliebergbos in Zuidwolde brengt. Daar gaan wij
picknicken, zelf lunchpakket meenemen. Daarna gaan we
een hardloopwedstrijd doen.
14:00 zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 weer terug op
school zijn en dan zijn zij ook vrij.
Dresscode: Oranje! en natuurlijk kleding die prettig zit
om in te bewegen. Voor de bovenbouw natuurlijk ook goed
schoeisel i.v.m. hardlopen.
U bent van harte uitgenodigd om de kinderen tijdens deze
sportieve dag aan te moedigen, zowel op school als tijdens
de hardloopwedstrijd.
Mocht het die dag slecht weer zijn, dan vinden de
spelletjes allemaal in school plaats. Tevens zal de
bovenbouw dan een activiteit hebben in de sporthal.
Kaarten Ponypark Slagharen
Voor wie hier belangstelling voor heeft, geven wij u deze mail even door:
Beste ouders,
Wij krijgen eind deze week weer de eerste 25 kaarten ( 4 personen per kaart = 100
personen ) binnen. De prijzen komen te liggen tussen de 5.50 en 6 euro per persoon
(kinderen of volwassenen maakt niet uit).
Deze serie kaarten zijn geldig van 4 april tot 29 juni 2014. Wie eerst komt wie eerst
maalt.
Eind van de week worden ze op marktplaats gezet..
Fam. Koops Hazenpad 12 Alteveer

Knikkerkampioenschap
Op maandag 31 maart 2014 om 15.45 uur vinden bij ons op het schoolplein de
voorrondes van het gemeentelijk knikkerkampioenschap plaats. We hopen op een
grote belangstelling. Ga allemaal nog even flink oefenen met knikkeren. (zie bijlage)
Kinderatelier Beeldend
Dinsdag 18 maart is het kinderatelier Beeldend voor leerlingen uit groep 3 en 4 van
start gegaan op de Wegwijzer te Alteveer. Er waren 3 enthousiaste leerlingen
aanwezig. Mogelijk zijn er nog meer leerlingen, die toch zouden willen deelnemen aan
het Kinderatelier Beeldend voor groep 3, 4.
Er is nog plek voor meer kinderen. In de bijlage vindt u een flyer en inschrijfformulier.
Voor meer informatie:
Liesbeth Klok
Coördinator Cultuur op School
Scala, Centrum voor de Kunsten
l.klok@scalameppel.nl
06-12037819
Buitenverkeerslessen
Maandag 17 maart was het schoolplein omgetoverd
in een heuse straat met rotondes. Verkeersouder
Tjalling de Wit uit Ruinen heeft praktijklessen
verkeer gegeven aan alle kinderen. Ondertussen
kwam ook Sander Rouwe, 2e kamerlid voor het
CDA op werkbezoek naar deze lessen kijken en in
groep 8 uitleggen hoe beslissingen in de 2e kamer worden genomen.
Mooi om te horen, dat door een goed betoog van één leerling de klas democratisch
koos voor het verbod van een telefoon in de hand op de fiets. Dit hadden zij dan toch
maar mooi opgestoken van de verkeersles.
Kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn afgelopen dinsdag aan de beurt geweest. Uit meting
van de lengte en gewicht van de kinderen bleek, dat veel kinderen, zelfs uit groep 4
alleen maar veilig vervoerd mogen worden met een stoelverhoger of een zitje. Ook de
gespeelde actie met lasergun liet zien, dat er auto’s zijn op Alteveer, die echt hard
rijden. Kinderen hebben genoten van de verkeerslessen en Wim heeft onze school goed
kunnen promoten bij een 2e kamerlid.
Voor foto’s zie onze algemene site.
Nieuwe lln groep 1
We mogen in groep1 Mikay Groen welkom heten. Mikay we wensen jou een goede tijd
toe op de Wegwijzer.
DATABANK
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.
Donderdag 27 maart
Maandag 31 maart
Dinsdag 1 april

Groep 3 en 4 geen gym
Dode hoek project gr 8
Knikkeren 15.45 uur op het schoolplein
Knotshockey gr 3 en 4 15:45 uur

Donderdag 3 april
Woensdag 9 april

Schrijver op bezoek ( ⅚)
Theorie examen verkeer
Palmpaasoptocht gr 1,2 en 3
Start 11:45 uur
Schoolreisje gr 1 en 2
Gr 3 en 4 geen gym
Paaseten, kinderen vrij om 13.30 uur

Donderdag 10 april
Donderdag 17 april
Vrijdag 18 april
Maandag 21 april
Vrijdag 25 april
Zaterdag 26 april

Goede vrijdag
Paasmaandag
Koningsspelen met ontbijt op school
Schoolvoetbal gr 5 t/m 8 13:00 - 16:00
uur Sportpark Woltingeslag

Vakantieregeling 2013/2014
Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 18-04 t/m maandag 21-04
Meivakantie

maandag 28-04 t/m dinsdag 06-05

Hemelvaart

donderdag 29-05 t/m vrijdag 30-05

Pinksteren

maandag 09-06

Zomervakantie

maandag 07-07 t/m vrijdag 15-08

Studiedag

woensdag 25 -06-2014

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1/2
We willen Elise Middelveld , haar ouders en broertje Leon van harte feliciteren met de
geboorte van Tim. We wensen jullie heel veel geluk samen.
In groep 1/2 werken we over de boerderij; een onderwerp dat alle kleuters aanspreekt.
We hebben al verschillende werkjes gemaakt over de boerderij; koe gescheurd,
boerderijdieren gemaakt van klei, stal gebouwd, kip van mozaïek, varken of big van
papier-maché, piccolo opdrachten over de boerderij, handafdruk van verf en hier een
boerderijdier van maken. We hebben al veel taal- en rekenspelletjes gedaan over de
boerderij en al leuke liedjes geleerd en natuurlijk veel nieuwe woorden.
In onze groep hebben we 6 kinderen die op een boerderij wonen.
Donderdagmorgen 3 april willen we een boerderijentocht houden langs 4 boerderijen;
deze boerderijentocht zal 4 april vervolgd worden langs nog 2 boerderijen. Fijn dat we
welkom zijn op alle boerderijen. We hebben ook ouders nodig die ons naar de
verschillende boerderijen willen brengen; er hangt een opgavelijst op de deur van de
klas.
Woensdag 9 april gaan we met de kinderen van groep 1, 2 en 3 een palmpaasoptocht
houden door de straten rondom school. De optocht begint om 11.45 uur bij school. Het
zou leuk zijn als er veel mensen naar de optocht komen kijken.

Donderdag 10 april gaan we met de kinderen van groep 1/2 op
schoolreis naar het Giga Konijnenhol in Beerze. We vertrekken om
9.30 uur en hopen om 15.00 uur weer terug te zijn bij school. We
hopen dat het een gezellige dag mag worden.
GROEP 3
In groep 3 leren we de laatste weken steeds meer samenwerken. Dit kan zijn door
samen een rekenopdracht te doen, samen een begrijpend lezen oefening te maken of
door samen te spelen bijvoorbeeld. Op de foto is ook een samenwerkingsopdracht te
zien. Hoeveel hoepels heeft groep 3 (met 23 kinderen) nodig om samen in te gaan
staan. Het is ongelooflijk, maar dit zijn er maar 3! Ja ook door hier samen te werken en
elkaar te helpen is deze opdracht gelukt.

Tijdens de leeslessen leren we steeds meer moeilijkere woorden om te lezen. Ook wel
de mkmm of mmmkm woorden genoemd (m= medeklinker, k=klinker) zoals taart,
strip, etc. Het tempo van lezen gaat nu rap omhoog dus het blijft belangrijk om veel te
lezen, op school maar ook thuis.
Tijdens de rekenlessen hebben we tijdens de projectlessen aandacht gehad voor
rekenen met geld. verschillende manieren om bedragen te betalen. Sommige kinderen
vonden dat juf wel rijk was, maar helaas al het geld wat juf gebruikte tijdens de lessen
was nep.
We gooien nu ook in een klein groepje met een bal door de klas en moeten dan
bezittelijk voornaamwoorden benoemen. Dus bijvoorbeeld: ik gooi mijn bal naar hem,
nu is het zijn bal. Kortom we zitten niet stil in groep 3.
Oh ja, de beloofde voorstelling gaat voorlopig nog niet door, ivm ziekte van juf Rona
liggen we achter op schema voor het repeteren, maar zodra we klaar zijn voor de
uitvoering laten we dit weten.
Woensdag 9 april gaan we met de kinderen van groep 1, 2 en 3 een palmpaasoptocht
houden door de straten rondom school. De optocht begint om 11.45 uur bij school. Het
zou leuk zijn als er veel mensen naar de optocht komen kijken.
Donderdag 27 maart is er geen gymbus, dus de gymkleren kunnen thuisblijven.
GROEP 4 / 5
Hallo allemaal, we hebben weer veel te vertellen deze nieuwsbrief, veel leesplezier!
Weet je dat de lente komt?
Buiten lijkt het al een beetje op de lente, maar nu ook in de klas, de kinderen hebben
mooie tulpen gevouwen!

10 centimeter is 1 decimeter!
Tijdens de projectles hebben we gemeten met
decimeters, we kunnen met onze handen laten zien
hoe groot één meter, één decimeter en één centimeter
zijn!
Ook hebben we geoefend met schatten, wisten jullie
dat Eline dit tot op de centimeter nauwkeurig kan?!!

Samenwerken!
Juf gaf allerlei gekke opdrachten om van matje naar een volgend matje te gaan, we
moesten in twee- en drietallen werken om bij de volgende mat te komen. We mochten
bijvoorbeeld maar twee handen en twee voeten gebruiken. We hebben gemerkt dat dat
al heel goed lukt!

Estafette.
Tijdens de gymles had juf vier banken klaargezet, we hebben in vier groepen gestreden
om de titel: “Beste estafette-team van groep 4 en 5, de winnaar en winnaressen zijn
geworden: Lachel, Maureen, Jo-an, Caitlyn, Lynn en Jarno!
Gefeliciteerd!

Schoolvoetbal.
Groep 5 gaat dit jaar voor het eerst mee doen aan schoolvoetbal.
Dit is op 26 april, we hopen natuurlijk op veel supporters, dus jullie zijn allemaal van
harte welkom!
De kinderen die namens onze klas meedoen zijn: Daan, Senna, Emiel, Corné, Jarno,
Lynn & Caitlyn!
Donderdag 27 maart is er geen gymbus, dus de gymkleren kunnen thuisblijven.

GROEP 5 en 6

Maandag 3 maart stond in de klas van groep 6 een grote plunjezak en lag op de grond
een heel groot leeg papier. Raden wat het nieuwe thema van Topondernemers zou
worden, was niet meer nodig, want in groep 6 staat al een prachtige tafel vol spulletjes
wat te maken heeft met 'Oorlog en vrede'. Samen met groep 5 hebben we een
'mindmap' gemaakt, waarop geschreven werd wat er in hen opkwam. Soms kwam er
ineens iets uit de grote plunjezak tevoorschijn wat te maken had met datgene wat
kinderen noemden. Er zat ook iets groots en gevaarlijks in de zak, maar wat een
dappere kinderen... iedereen wilde wel even voelen om vervolgens te raden wat voor
gevaarlijks het kon zijn. Dat er een jachtluipaard tevoorschijn kwam hadden ze niet
verwacht. Waarom dit dier bij het thema 'oorlog en vrede' wordt gebruikt kunt u aan
uw zoon of dochter vragen, want ze zijn al flink met dit thema aan het werk.
GROEP 6
Wij zijn naar het Hunebedcentrum geweest. Het was
een erg leerzame ochtend. Het was een verdieping op
wat wij al hadden geleerd in de klas. Als echte jagers
hebben wij met een pijl en boog geschoten! Het leek
wel op een schoolreisje! Voor foto’s kunt u op de groep
6 site kijken. Ook hadden wij de afgelopen tijd hulp in
de klas. De kinderen kregen van 2 stagiaires extra
aandacht. Bedankt voor jullie hulp Erik en Dehlia!
Hieronder hebben ze nog een klein bericht geschreven.
Hallo,
Ik ben Erik Sieders en kom uit Alteveer.
Ik heb hier 3 dagen stage gelopen in groep 6 vanuit de school het Roelof van Echten te
Hoogeveen. Het was een leuke ervaring om hier stage te lopen, nadat ik deze 3 dagen
heb gehad lijkt mij leraar worden op een basisschool ook wel leuk.

Hallo,
Ik ben Dehlia Boerrigter en kom uit Kerkenveld.
Ik ben 3 weken op deze school geweest voor stage.
Ik zit op Roelof van Echten College Griendtsveen.
Het waren 3 leuke weken in groep 6!

GROEP 5, 6, 7 en 8
De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 hebben voor de voorjaarsvakantie dansles gehad
van een echte dansjuf, Nicky Seijdel. Binnen zeer korte tijd kenden de kinderen de hele
dans uit hun hoofd. Meer weten over dansen bij jou in de buurt? Zie de bijlage Topfit.

GROEP 7
Juf Klunder gaat als een speer. Ze heeft inmiddels een paar groepen overgeslagen en is
alweer een paar weekjes op de maandag en dinsdag werkzaam in groep 7;-) Veel te
leren in deze groep en gelukkig ook veel hulp van de kinderen en juf Bosscha!
We zijn hier inmiddels ook gestart met het zonnetje van de week. We hebben al veel
leuke presentaties gehad om elkaar nog beter te leren kennen. Tegelijkertijd leren we
ook te presenteren en elkaar “tips en tops” te geven.
Hoi, ik ben Dylan en ik liep hier woensdag, donderdag en vrijdag stage in groep 7. Ik
vond het erg leuk om te doen en om te kijken hoe het hier gaat en hoe het is om leraar
te zijn.

GROEP 8

Anne was namens onze school doorgedrongen tot de halve finales van de
voorleeswedstrijd De Wolden 2014. Knap van haar, maar dat was nog maar het begin
want zij is zelfs doorgedrongen tot de tweede ronde. Vanuit die ronde ging er maar één
door naar Assen. Helaas is dat niet gelukt . Toch is dit een onvergetelijk moment voor
haar en voor onze school geweest. Het boek Meester Jaap maakt er een puinhoop van
met het verhaal over de appelmoesfabriek heeft Anne met veel plezier voorgelezen. Wij
willen haar daarom van harte feliciteren met dit prachtige resultaat.
PLUSGROEP

De kinderen uit de plusgroep krijgen nog steeds Poolse les. Een lastige taal omdat er
weinig in te herkennen valt met onze eigen taal. Laatst hadden de kinderen een recept
gekregen voor een typisch Poolse taart, in het Pools! Het leuke was dat de kinderen die
week erop diezelfde taart mochten bakken. Tellend en luisterend gingen we aan de
slag. Toen de taart helemaal klaar was, mochten de kinderen allemaal een hapje
proeven. Omdat Paulina in groep 7 zit, had deze groep geluk. Ook zij mochten een
hapje proeven. Bedankt Monika, voor deze leerzame en 'lekkere' les.

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
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
Volgende Nieuwsbrief komt woensdag 23 april 2014

