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Nieuwsbrief , cursus 2013/ 2014

KIND OP MAANDAG
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we verhalen over de profeet Samuël. Het zijn verhalen die
verschillende zintuigen aanspreken: Horen, zien en voelen. Met Hemelvaart en Pinksteren
lezen we over Jezus die naar de hemel ging en de heilige Geest die neerdaalde op de
leerlingen.
Week 17: 21 april t/m 27 april Stem in de stilte
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
lied 642: Ik zeg het allen dat hij leeft...
Week 19: 7 mei t/m 9 mei
De ark van God
De ark van God, 1 Samuël 4:1-11
Eli sterft, 1 Samuël 4:12-22
lied Psalm 1: gezegend hij die in der bozen raad.
Week 20: 12 mei t/m 18 mei Spelen met vuur
De ark bij de Filistijnen, 1 Samuël 5
De ark gaat terug, 1 Samuël 6:1-7:1
lied Psalm 82: God staat in het midden van de goden.
Week 21: 19 mei t/m 25 mei Wat zoek je?
Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22
Saul zoekt de ezelinnen, 1 Samuël 9:1-10
De ontmoeting met Samuël, 1 Samuël 9:11-25
lied 904: beveel gerust uw wegen...
Week 22: 26 mei t/m 1 juni Houd me niet vast!
Hemelvaart, Handelingen 1:1-14
lied 607: Gij zijt voorbijgegaan
ALGEMEEN
Mededelingen personeel
Johan Wobbes is bezig de draad weer op te pakken in groep 8, door losse lessen te geven.
Het valt hem zwaar om dan niet tegelijkertijd de hele organisatie weer te willen doorgronden.
Naast beperkte lesgevende taken bemoeit Johan zich met topondernemers,
musical oefenen en zelfstandig werken. De verwachting is dat dit therapeutische traject
voorlopig nog voortduurt.
Om die re-integratie en de afstemming in groep 8 goed te begeleiden, zal ik ook vaak in deze
groep aanwezig zijn. We wensen Johan van harte alle succes toe op weg naar herstel.

Verdriet: Zowel Hilda Sturris-Tempelman als Jeanet Jonkman-de Lange hebben zeer onlangs
afscheid moeten nemen van hun moeder. Ieder, die dat van nabij heeft meegemaakt, weet
hoezeer je dat als mens raakt. In de stille week hebben we de Matteüs Passie opgevoerd in de
kerk. Met als slotlied: Mensen gaan en mensen komen, opgeschreven in Gods hand. We
wensen Hilda, Jeanet en hun familie toe dat ze daaruit troost mogen ervaren.
Extra studieochtend 11 juni 2014
Aan het eind van het schooljaar zijn nog twee studieochtenden gepland:
*Woensdag 11 juni: differentiatie in de groepen, omgaan met plusleerlingen etc.
*Woensdagochtend 25 juni: Hoe maken en werken we met groepsplannen.
Mede omdat we onder het vergrootglas van de inspectie liggen, is het naast de tijdrovende
nascholingsbijeenkomsten na schooltijd, ook van belang om een hele dag daarvoor te
reserveren.
De kinderen zijn deze ochtenden vrij.
Koningsspelen 25 april 2014
Vrijdag 25 april houden we voor de groepen 1 t/m 8 een sport- en spelochtend op school.
Denken de kinderen van groep 5 t/m 8 wel aan het meenemen van het lunchpakket!
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.

Schoolvoetbal
Aanstaande zaterdag vindt het schoolvoetbaltoernooi plaats, het toernooi start 13.00 uur. De
kinderen, die mee willen fietsen, verwachten we om 12.00 uur bij school. Dit is niet verplicht.
U kunt ook op eigen gelegenheid naar Zuidwolde.
Kinderen, die op de heenweg mee fietsen, verwachten wij ook op de terugweg.
Wanneer uw zoon of dochter op de terugweg niet mee zal fietsen, dan kunt u hem of haar
afmelden bij de begeleider. Zo hoeven wij niet onnodig te wachten op een leerling die alvast
naar huis gegaan is.
Zodra het speelschema bekend is, zullen de begeleiders dit schema ontvangen.
Het toernooi eindigt om 16.30 uur, we zullen rond die tijd terug fietsen naar school.
We wensen jullie veel plezier!
Vakantierooster
Herinnering
Wij hebben volgende meivakantie. Wij verwachten de kinderen op woensdag 7 mei weer op
school. Dan gaan de kinderen uit de groepen 7 en 8 op schoolkamp.
Zwemmen voor de groepen 3 t/m 8
Het schoolzwemmen start op donderdag 8 mei 2014.
We gaan met de bus naar Zuidwolde. Volgorde: groep 8/7b vertrekt om 8.45 u. en zwemt van
9.15 - 9.45 u. Groep 6/7a zwemt van 9.45 - 10.15. Groep 4 / 5 zwemt van 10.15 - 10.45 en
groep 3 van 10.45 - 11.15. De planning is dat groep 3 voor 12.00 u. terug is.
Wilt u er voor zorgen, dat de kinderen makkelijke kleren aan hebben. Indien er niet
gezwommen mag worden, dan s.v.p. een briefje meer voor de leerkracht.
Avondvierdaagse
In de week van 12 t/m 16 mei 2014 hebben wij weer onze avondvierdaagse. Dit jaar is de
start bij de Wegwijzer in Alteveer. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 lopen een afstand van
5 km en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 lopen een afstand van 10 km.
Sportdag 27 mei groep 5 t/m 8
Voor de groepen 5 t/m 8 is er de jaarlijkse sportdag in Zuidwolde op dinsdag 27 mei.
We vertrekken om 8.00 uur van school (dus 7.50 uur op school aanwezig zijn) om samen naar
Zuidwolde te fietsen. Rond 14.30 uur zullen we onze prijzen in ontvangst nemen en daarna
fietsen we weer naar huis. De kinderen zullen rond 15.00 uur weer terug bij school zijn.
Bij slecht weer wordt de sportdag verzet naar 3 juni en verwachten we alle kinderen op
dinsdag 27 mei op school.
Schoolreisje groep 3 en 4
De kinderen uit groep 3 en 4 gaan op dinsdag 10 juni 2014 samen naar Julianatoren in
Apeldoorn. De kosten voor dit schoolreisje zijn €20,00. Wilt u dit bedrag na de meivakantie
aan de leerkracht van uw kind betalen?
Hoofdluis
Luis in je haar? Kammen maar! Dat is de boodschap die GGD'en willen meegeven aan
basisscholen, kinderopvang en ouders van schoolgaande kinderen. De juiste aanpak kan
voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Regelmatige controles zorgen er
bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet
besmetten.
En als een kind hoofdluis heeft, dan raadt de GGD aan het haar gedurende twee weken
dagelijks te kammen met een netenkam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden

met een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren. We
vragen van U om bij besmetting dit meteen te melden op school, bij clubjes en vriendjes. (zie
voor meer informatie de bijlage hoofdluis).
Woensdag 7 mei is er weer hoofdluis controle bij ons op school. Deze dag mogen de kinderen
geen vlechten, geen haarlak en gel in hun haren.
Maandag 12 mei worden de kinderen uit groep 7 en 8 gecontroleerd.
CJG De Wolden organisatie avond over het (hoog) sensitieve kind
Hoogsensitieve kinderen zijn gevoeliger voor prikkels van buitenaf dan
anderen. Ze leven en beleven alles heel intens. Ze voelen stemmingen
van anderen sterk aan en raken daardoor soms sneller dan anderen ‘uit
hun doen’ of overvoerd, maar doorzien situaties en gevoelens ook sneller. (zie bijlage voor
meer informatie)
Dinsdag 13 mei om 19.30 uur bent u van harte welkom in De Boerhoorn, Oosterweg 14 in
Zuidwolde.Deze avond begint om 19.45 en duurt tot ongeveer 21.45 uur.
Deze avond is gratis! Opgave graag uiterlijk woensdag 7 mei via info@cjgdewolden.nl.
Sport- en cultuurkamp 4 augustus t/m 8 augustus 2014
Het kamp wordt georganiseerd voor kinderen uit groep 3 t/m 8 die in
de zomervakantie,om diverse redenen, niet op vakantie gaan. Ook in
onze gemeente is op vakantie gaan niet voor elk kind vanzelfsprekend.
Door middel van dit kamp kunnen deze kinderen in de zomer alsnog
een week lang onbezorgd genieten.
Inschrijving voor het sport- en cultuurkamp 2014 is mogelijk tot 1 juni via de
combinatiefunctionarissen sport en jongerenwerkers.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Yvonne Hooijer van
Stichting Welzijn De Wolden op T. 0528 - 378686 of per e-mail:
Yvonnehooijer@welzijndewolden.nl.
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.
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.
Vrijdag 25 april
Zaterdag 26 april
Meivakantie

Koningsspelen met ontbijt op school
Schoolvoetbal gr 5 t/m 8 13:00 - 16:00
uur Sportpark Woltingeslag
Maandag 28 april t/m dinsdag 6 mei

Schoolkamp gr 7 en 8
Bezoek van de brandweer op school
Avond 4-daagse
Praktijkexamen verkeer
Sportdag groep 5 t/m 8

Woensdag 7 t/m 9 mei
Donderdag 8 mei (gr 3 t/m 6)
Maandag 12 mei t/m vrijdag 16 mei
Dinsdag 13 mei
Dinsdag 27 mei (kinderen gr 1 t/m 4 vrij)

Bij slecht weer wordt de sportdag verzet naar 3 juni en verwachten we alle kinderen
op dinsdag 27 mei op school.

Hemelvaart
Pinksteren

Donderdag 29 mei t/m vrijdag 30 mei
Maandag 9 juni

Schoolreisje
Extra studiedag
Groep 8 naar school in Hoogeveen
Studiedag
Rapport
Musical
School begint om 9:00 uur

Dinsdag 10 juni Groep 3 en 4
Woensdag 11 juni Kinderen vrij!
Woensdag 18 juni
Woensdag 25 juni Kinderen vrij!
Woensdag 25 juni
Donderdag 26 juni
Vrijdag 27 juni

Zomervakantie

Maandag 7 juli t/m vrijdag 15 augustus

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 en 2
Het thema van de boerderij is bijna afgerond. Groep 1 gaat donderdag op bezoek bij de
boerderij van Fleur en Luuk.
Groep 2 is vrijdag 4 april op bezoek geweest bij de boerderij van Nick, Jarno, Yorren en Roan.
We willen alle boeren, boerinnen en ouders bedanken die ervoor gezorgd hebben dat deze
bezoekjes plaats konden vinden.
Voor de kleuters zijn dit erg leerzame momenten.

We zijn op dit moment gestart met het thema “Eten”.
Iedereen moet eten, elke dag opnieuw. We eten iedere dag, maar wat eten we eigenlijk
allemaal op een dag en wanneer eten we dit dan?
Welk eten is lekker en welk eten is gezond?
Waar ga je naar toe als je eens buiten de deur wilt eten?
Spelenderwijs onderzoeken de kinderen waar voedsel vandaan komt.
Ze ruiken en proeven en gaan vast zelf nog wel iets lekkers klaar maken.
De poppenhoek zal omgetoverd worden als restaurant.

We hebben nu naast de lettertafel ook een cijfertafel in de klas.
Elke week zal een cijfer centraal staan. De kinderen mogen dingen van huis meenemen voor
de cijfertafel, die met het cijfer te maken hebben.
We zijn begonnen met het cijfer 6.
Naast het getalsymbool worden ook kaarten met turfbeelden, dominobeelden en
vingerbeelden aangeboden.
Het nieuwe cijfer is 11.
GROEP 3
De kinderen hebben tijdens de schrijfles een uitnodiging geschreven voor onze uitvoering van
de musical; Loetje de hoedjesvrouw.
donderdag 24 april om 14:35 in het speellokaal. De voorstelling zal ook gefilmd worden, dus
wanneer u niet kunt komen, kunt u het altijd later terugkijken.
Verder is het leuk om te weten dat donderdag 8 mei een brandweervrouw een voorlichting zal
geven in onze klas over veiligheid en brand. Tevens starten we na de meivakantie met
zwemles, de wekelijkse gymles komt dan te vervallen.
Groep 3 schrijft inmiddels ook verhaaltjes, hier een paar verhalen uit de groep:
Tietel de paashaas
de paashaas was in het bos
en hij zag een ei
het was een mooi
ei hij wou hem meeneemen
Marleen
Jantje in de raket
hij vliegt uit de raket
en hij lant op de maan hij
loopt van de maan af
is bang dat hij een spook ziet
en de griesols hem dooden
en hij is bang dat
opa noit meer ziet
en de polietsie komt
er aan dan is hij
de by hij gaat
naar de
gufangnis
Lotte Prins

GROEP 4 en 5
Knutselen
Met al die mooie bloemen is het echt lente in ons lokaal.

Knotshockey
De kinderen van groep 4 hebben goed
geoefend op het plein voor de knotshockey
finale in de sporthal. Ze hebben heel goed
hun best gedaan, maar helaas geen prijs voor
onze teams.

Meten in groep 4
Met een centimeter van papier hebben we elkaar, maar ook heet Luca de breedte van ons
lokaal gemeten.

Doe de kanga!
Op onze site vind je het hele filmpje van DE KANGA!
Wat een prachtige dans en wat hebben wij een plezier gehad!

Spreekbeurt Mariska.
Mariska heeft een spreekbeurt gehouden over kuikentjes, natuurlijk kwamen deze kleine
piepende kuikens ook een kijkje nemen in groep 5.
Op de tafel van Eline werd nog een klein cadeautje achtergelaten….
De foto’s staan ook op de site.

GROEP 6
Schoolreisje
Wat hebben wij een geweldig schoolreisje gehad in Hellendoorn. Wij mochten in kleine
groepjes door het park lopen en konden telkens zelf kiezen in welke attractie wij wilden.
Tussen de middag hebben wij een heerlijk frietje met een frikandel gegeten.
Wat was het heerlijk om alle blijde gezichten te zien!

Zendingsgeld
Fantastisch! Wij hebben samen al 150 euro aan zendingsgeld ingezameld. Echt geweldig!
Schrijfster op bezoek
Wieke van Oordt kwam in groep 5 en 6 op bezoek. Wij hadden al een aantal boeken van haar
gelezen. Groep 6 had van elk boek ook een leesformulier ingevuld. Wij mochten de schrijfster
vragen stellen en ze deelde haar handtekening uit. Verder ging ze nog voorlezen en deden wij
samen een spel. Al met al een geslaagd uurtje.
GROEP 6 en 7
Kraamvisite
Groep 6 en 7 zijn met de bus op bezoek geweest bij juf van der Wal. Wij hadden kleertjes
voor de kleine Norah gekocht. Juf vond het allemaal fantastisch! Op de site van groep 6 zijn
nog meer foto’s te vinden.

GROEP 5, 6, 7 en 8
TopOndernemers
De afgelopen 6 weken hebben wij gewerkt aan het thema ‘Oorlog en vrede’.
De kinderen zijn met verschillende kaarten aan de slag gegaan, die ze later aan elkaar
presenteerden. Van tevoren weten de kinderen hoe lang ze over een opdrachtkaart mogen
doen. Ze maken dan hun eigen planning en noteren dit op een plankaart.
Hierin zetten ze bijvoorbeeld in wat ze al weten van het onderwerp en wat de leerdoelen per
les zijn. Zo hebben ze voor elke les een eigen leerdoel waar ze aan werken.
Aan het eind van de les wordt dit dan geëvalueerd. Wij willen de kinderen en ouders bedanken
voor de spullen, die wij mochten tentoonstellen. Wanneer je ‘het nest’ of de klas in kwam
lopen was het thema meteen zichtbaar.
Na het schoolkamp beginnen wij met een nieuw thema in de tussenliggende periode krijgen
de kinderen klassikale lessen die aansluiten bij het thema ‘Oorlog en vrede’.

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 mailto:secretariaat@wegwijzeralteveer.com
De volgende nieuwsbrief komt woensdag 28 mei 2014.

