Alteveer, woensdag 26 november 2014
“Het Wegwijzertje”
www.wegwijzeralteveer.nl

Nieuwsbrief 4, cursus 2014/ 2015

KIND OP MAANDAG
Advent is een tijd van verwachten. We tellen de dagen op weg naar kerst. Het licht gaat
steeds meer schijnen, door het donker heen. Maar als je iets verwacht, vraag je je soms
wel af: Wanneer is het nu eindelijk zover? En hoe zal het precies gaan? In de verhalen van
deze periode ontdekken we dat verwachting en verrassing soms heel dicht bij elkaar
liggen.
Week 49: 1 - 7 december 2014
NLB 464 Een engel spreekt de priester aan…..
Blijf wakker!
De les van de vijgenboom, Marcus 13:28-32
De deurwachter, Marcus 13:33-37
De Messias, Jesaja 11:1-10
Week 50: 8 - 14 december 2014
NLB 754 Liefde Gods, die elk beminnen…..
Nieuws uit de hemel
Zacharias krijgt bezoek, Lucas 1:5-25
De engel komt bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria gaat naar Elisabet, Lucas 1:39-56
Week 51: 15 - 21 december 2014 NLB 456 Kwam van Godswege………..
Heel anders Lucas
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
De herders in het veld, Lucas 2:8-20
Week 2: 5 - 11 januari 2015
NLB 519 Gij die de ster van David zijt…….
Waar ben je veilig?
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Naar Egypte, Matteüs 2:13-18
Naar Galilea, Matteüs 2:19-23
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.
woensdag 3 december
vrijdag 5 december
donderdag 18 december
20 dec t/m 3 januari 2015

Trefbaltoernooi groep 5 t/m 8
Sinterklaas
Groep 1 tot 10.00 uur naar school
Kerst in school (alleen voor de kinderen)
Kerstvakantie

woensdag 21 t/m 31 januari 2015
woensdag 11 februari
12 en 16 februari
30 en 31 januari

Nationale Voorleesdagen
Kinderen vrij i.v.m. studieochtend
Open avond RVEC en Wolfsbos
Open dagen Meppel

ALGEMEEN
SCHOOLNIEUWS
Dankdagdienst
We kijken terug op een goede schoolkerkdienst op dankdag. Complimenten aan de
kinderen hoe ze toneelstukjes en aangeleerde liederen lieten zien en horen. Het thema
van de dienst: God geeft altijd weer een herkansing, zoals de pottenbakker
( uit
bijbelboek Jeremia ) een mislukte kleiklomp weer voor iets nieuws kan gebruiken. Met
dank aan de voorbereidingsgroep op school i.s.m. de predikant.
Soms heb je van die momenten, waarin uiteindelijk alles blijkt te kloppen. Ik kijk er met
genoegen op terug.
Tijdens de dienst kreeg ik , samen met de godsdienstlerares van de Bosrand, een Bijbel
uitgereikt van de plaatselijke afdeling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dit is de
Bijbel in gewone taal. Deze Bijbel is geschikt om kennis te maken met de Bijbelse
verhalen, waarbij aloude Bijbelsteksten vertaald zijn naar hedendaags taalgebruik.
Genesis 1: 1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en
ledig en duisternis heerste over de vloed. Nu vertaald in: In het begin maakte God de
hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water en alles was
donker. En er waaide een hevige wind over het water.
De aloude “tale Kanaäns” is omgezet naar eenvoudiger hedendaags taalgebruik. Dat
vergemakkelijkt het lezen en het begrijpen. Dat veel prachtige begrippen ook vertaald
zijn, is aan de ene kant winst, maar ook wel een verarming. “Wat Gij niet wilt dat u
geschiedt, doe dat ook een ander niet… “ vond ik toch altijd wel een mooie
uitdrukking…..
De school had al het plan om de Bijbel, die kinderen uit groep 8 aan het eind van het
schooljaar meekrijgen, in deze versie mee te geven. Het komt mooi uit, dat we nu al een
exemplaar op school hebben. We bedanken het Bijbelgenootschap van harte hiervoor.
Daarnaast geef ik graag de dank door van de plaatselijke Dorcasgroep. De kinderen
hebben klusjes gedaan en u heeft ze niet onverrichterzake weggestuurd. Er is uiteindelijk
weer heel veel voedsel ingezameld. Samen met de ingeleverde gevulde dozen achter de
kerk, konden er 30 voedselpakketten samengesteld worden.
MAF
We hebben u nog vergeten te melden wat de opbrengst van het zendingsgeld voor Flying
Doctors, de organisatie die met vliegtuigen medische en andere goederen rondbrengt in
Afrikaanse landen. U heeft met elkaar het mooie bedrag van €934,32 gespaard. Hiervoor
hartelijk dank.
Foto Koch
Vorige week zijn de foto’s gemaakt. Deze week krijgt uw kind een kaartje met de
inlogcode mee om de gemaakte foto’s via de website van Koch te kunnen bekijken. Als u
wilt bestellen, wacht dan niet te lang omdat deze code een beperkte geldigheidsduur
heeft. De bestellingen gaan helemaal buiten school om.
Sinterklaas
Ook dit jaar komt Sinterklaas samen met zijn Pieten onze school bezoeken.
Hij heeft laten weten dat hij vrijdag 5 december rond 8.30 “uit de lucht komt vliegen” Het
is fijn als de kinderen iets voor die tijd op school zijn, zodat ze niets van deze spectaculaire

aankomst gaan missen.
Wanneer hij is aangekomen zullen we daarna gezamenlijk met de hele school bij elkaar
komen in het nest/multiruimte.
Als ouder bent u van harte uitgenodigd om dit bij te wonen. Daar zal namelijk een
competitie plaats vinden:
SO YOU THINK YOU CAN BE A PIET voor de groepen 1 t/m 4 en SO YOU THINK YOU CAN
MAKE A SONG voor de groepen 5t/m 8.
Rond 9.00 is dat waarschijnlijk afgelopen en zal de Sint bezoekjes brengen aan de klassen.
Let op: de kinderen uit groep 1 zijn van harte welkom om van 8.30 tot 10.00 uur
op school te komen om het Sinterklaasfeest met elkaar te vieren.
Jongere broertjes/zusjes zijn natuurlijk van harte welkom om de Sint en zijn Pieten te
ontmoeten op het schoolplein.
Kerst
Tel de dagen!
Dit jaar vieren we de kerstviering in de klassen op donderdag 18
december. De vieringen beginnen om 19.00. Vanaf 18.45 zijn de
kinderen welkom, er is een koor in het speellokaal bij de kerststal en
een muziekgroep in het nest/multiruimte. Als ouders bent u van
harte uitgenodigd om van 19:35 rond de vuurkorven op het
schoolplein een kop warme chocolademelk te drinken en vanaf 19.50
te genieten van alle klassen die zullen zingen op het schoolplein. We
hopen op een mooie viering met elkaar.

Luizen
Op dit moment zijn we weer luizenvrij! Dank aan de ouders, die zorgvuldig gekamd en
geborsteld hebben.
TSO
Wij hebben in de maand oktober nieuw speelgoed gekocht
voor de TSO kinderen. Dit hebben wij kunnen aanschaffen
van het broodschoolgeld. Een nieuwe step, een
politiewagen en een bakfiets. De kinderen spelen hier met
veel plezier mee. De volgende keer als er iets wordt
aangeschaft zal dat voor de bovenbouw TSO kinderen zijn.
We willen ook graag even aangeven dat wij blij zijn dat er
geen snoep meer in de trommels zit. Wij zullen af en toe
de kinderen trakteren op iets lekkers. Ook zijn wij erg blij
dat de ouders ons mailen wanneer er een wijziging is. Voor diegene die ons e-mailadres
niet meer weet; tso@wegwijzeralteveer.com

Nieuwe leerlingen
We kunnen 2 nieuwe leerlingen welkom heten in groep 1: Ben Klein Hofmeijer en
Emy Koekoek. Ben en Emy een fijne tijd toegewenst op de Wegwijzer.

ANDER NIEUWS
Kleding/speelgoedactie
Deze week doen wij mee met de inzamelactie kinderkleding en speelgoed. Deze zakken
kunnen in het nest worden gezet.
Wereldlichtjesdag
Stichting Thomas4Life houdt op zondag 14 december 2014 een wereldlichtjesdag.
Wereldlichtjesdag is een initiatief waar iedereen aan mee kan doen. Over de hele wereld
zal er een kaars worden aangestoken voor een overleden kind. (zie bijlage)
NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP ½
Dat was dinsdagmorgen best even schrikken voor een aantal kinderen toen ze op de
parkeerplaats bij school zomaar een zwarte piet zagen zitten in een auto. Wat kwam die
piet toch doen? Een poosje later liep deze piet in de gang van onze school. Piet kwam bij
ons in de klas en had het plan bedacht om met ons pietengym te gaan doen. Dat was pas
echt spannend, gymmen met een echte piet. Sommigen werden er een beetje stil van.
Piet heeft alle pietenoefeningen voor ons klaargezet in het speellokaal, zodat wij zo snel
mogelijk konden beginnen.
De kinderen deden allemaal ontzettend goed hun best. Tijdens de pietengym konden we
genieten van leuke muziek. Na afloop kregen alle kinderen een pietendiploma en een hand
vol pepernoten. We hebben nog een paar pietenliedjes gezongen en toen moest piet weer
naar een andere school om pietengym te geven.

GROEP 3
Dat is toch ook wat. 17 november mochten de kinderen
hun schoen zetten, maar omdat Sinterklaas het zo druk
heeft moesten de hulppieten uit de onderbouw helpen.
Gelukkig wisten de hulppieten de zakken met iets lekker
goed naar de oudste groepen te brengen.

Vrijdagmiddag kwamen deze hulpsint en piet ook nog
even langs.

Tijdens de gesprekken van het rapport blijkt dat al veel kinderen het thuis hebben over
grote getallen als ze aan rekenen denken. Misschien goed om even een korte toelichting te
geven waar we op dit moment zo druk mee zijn.
In onze rekenboeken werken we veel met splitsingen van 10,
zo zien we een eierdoos met daar over een doek, we zien er
dan 7 en dus 3 niet. We leren dan tegelijkertijd dat 7 en 3
samen 10 zijn.
Hierbij denken we ook aan de verliefde harten, de getallen die
voor eeuwig en altijd samen 10 zijn. Deze sommen zijn een
belangrijke basis voor alle rekensommen in de hogere groepen.
Ook hebben we inmiddels geleerd wat + (erbij) en - (eraf) is, we maken sommetjes van
6+1 etc.
Maar waar komen nou die hoge getallen vandaan? De beide juffen hebben een cursus
gedaan die met sprongen vooruit heet. Een rekenmethodiek waarbij je op een speelse
manier het rekenen introduceert.
Zo springen we bijvoorbeeld naar getallen op de getallenlijn door de volgende afspraken:
Een grote sprong is 10 waard en een klein hupje 1. Wanneer je dan 7 keer een grote
sprong maakt en 3 kleine hupjes heb je het getal 73. De kinderen schrijven dit dan op een
wisbordje en houden dit in de lucht. Verder doen we ook veel spelletjes zoals samen 5 en
dienaren van de koning. U kunt het beste uw zoon/dochter vragen hoe dit precies gaat.
Wanneer kinderen thuis graag achter de computer rekenspelletjes willen oefenen, is de
volgende website een goede tip
www.computermeester.be 1e leerjaar

GROEP 3 en 4
Donderdag 4 december willen we tijdens de gymles een Pietenparcours uitvoeren. Het zou
fijn zijn als er ouders zijn die ons kunnen helpen tijdens deze les om even te assisteren bij
spannende dingen of het maken van foto’s en bij het opruimen na de les van groep 4.
Als u kunt helpen wilt u dit dan doorgeven aan de leerkrachten van groep 3 en 4. Alvast
bedankt.
Groep 3 gymt van 9.30 tot 10.20 en groep 4 van 10.30 tot 11.25.

GROEP 4
We mochten vorige week een schoentje zetten.
Nadat we het schoentje eerst prachtig hadden
ingekleurd en in elkaar hadden gezet, zongen we
op ons allermooist. En ja… de volgende ochtend
zaten er heerlijke pepernoten in. Wel een beetje
gek dat er nog allemaal andere zakjes met
pepernoten in de klas stonden. Voor wie zou dat
nou zijn. Al snel kwamen we erachter dat de
kinderen van groep 8 niets van de pieten hadden
gehad. Met een paar hulppieten uit groep 4
kwam dit dik voor elkaar.

Gymnastiek.
U hebt het vast al gehoord, afgelopen donderdag hebben de kinderen een tip-salto
gemaakt! Dit ging al hartstikke goed. Foto’s verschijnen zo snel mogelijk op de site!

GROEP ⅚
Rekenen
Wij hebben net de toets van blok 3 achter de rug. Volgende week gaan wij starten met
blok 4. Wij gaan dan werken aan de volgende onderdelen.
Groep 5:
- optellen en aftrekken t/m 1000
- vermenigvuldigen en delen(alle tafels)
- Geld; kommagetallen
- analoog en digitaal klokkijken
- milliliter
- staafgrafieken
Groep 6:
- kommagetallen in de juiste volgorde zetten
- optellen en aftrekken t/m 10.000 (handig rekenen)
- grote deel en x sommen
- Tijdsduur. Hoe lang duurt het???
- Meten; berekenen van afstanden op een kaart d.m.v. schaal
- gelijknamig maken van inhoudsmaten
- het lezen van een cirkeldiagram

Ook zijn we, naast de reguliere lessen, extra bezig met de tafels. We willen voor de
kerstvakantie de tafels van 1 t/m 10 allemaal kennen. Dus lekker oefenen thuis, als je het
nog niet helemaal kent. Als je op deze link klikt, kan je thuis een tafelblad uitprinten en op
de wc hangen. http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/wp-content/uploads/2010/09/WCTafelblad_DEF.pdf
TopOndernemers:
Op dit moment zijn wij nog bezig met het thema ‘sport en ontspanning’. De kinderen
werken hier zelf nog 1,5 week aan. Daarna hebben wij 2 breekweken waarin de kinderen
de verschillende producten aan elkaar laten zien. Ze geven elkaar dan ook feedback.
Verder wordt er tijdens de breekweken aandacht besteed aan klassikale lessen omtrent het
thema ‘sport en ontspanning’
Huiswerk:
In groep 6 hebben we huiswerk. We leren synoniemen en we hebben topotoetsen. Dit staat
aangegeven op de site van groep ⅚ onder
https://sites.google.com/a/wegwijzeralteveer.com/groep-5-6/ bij het kopje “groep 6
huiswerk”. Ook in de agenda op deze site zijn de toetsdata gepland. Ook schrijven de
kinderen de data in hun eigen agenda. Zo kan je dus altijd weten wanneer je welke toets
hebt.
En dan even een compliment aan alle kinderen van groep 6 dit keer! Het laagste cijfer was
de afgelopen keer een 9 (!) en daar worden de juffen, maar ook de kinderen erg blij van!

GA ZO DOOR!
Spelling
Volgende week starten wij met blok 4. Woorden die in dat blok voorkomen staan in
BLOON. Door woorden vaker te zien en te spellen onthouden kinderen de woorden beter.
De kinderen weten hun inlogcode. Veel plezier met oefenen.
Sintworkshops
De Sintworkshops waren een groot succes. Wat hebben de kinderen prachtige creaties
gemaakt. De pieten hebben er hulp bij gekregen want de kinderen uit groep ⅚ kunnen heel
goed pepernoten bakken. Zonder ouders hadden wij dit niet kunnen doen en daarom willen
wij jullie ook hartelijk bedanken. De kinderen hebben erg genoten!

GROEP 7
De voorrondes van de voorleeskampioenschappen hebben in de klas plaatsgevonden. Wat
een talent hebben we toch in groep 7 zitten! En nu maar afwachten of iemand uit onze
groep onze school mag vertegenwoordigen tijdens de volgende ronde in De Wijk. Deze
week gaan de winnaars uit groep 7 de competitie met de winnaars uit groep 8 aan.
De komende weken zullen wij in de klas onder andere aan het werk zijn met:
Spelling -> Woorden met /s/ = c, woorden met /k/ = c en verkleinwoorden. Daarnaast
gaan we opnieuw hard aan het werk met het vervoegen van werkwoorden met
de nadruk op de verleden tijd en de voltooide tijd.
Rekenen -> Cijferend delen (onder elkaar vermenigvuldigen) met restgetallen.
Relatie tussen breuken, kommagetallen en procenten.
Schaal berekenen.
Schatten, gemiddelde berekenen, afronden en tijdsduur.
Taal
-> Dit blok leren we een meningtekst met argumenten schrijven en we maken
kennis met de gebiedende- en de aanvoegende wijs. Bovendien maken we
een woordpad met een woordpodium, dit helpt ons woorden te onthouden.
TopOndernemers -> We zijn nog bezig met het thema ‘Sport en ontspanning’. Heeft u al
eens met uw kind meegekeken op www.onlineklas.nl?
Er zijn al verschillende goede presentaties gegeven in de klas.
De meest bijzondere presentaties binnen het huidige thema zijn wel
de kook- en bakpresentaties van enkele kinderen.

PLUSKLAS
De kinderen uit de plusklas hebben hun project over landen afgesloten. Het zou jammer
zijn van alle opgedane kennis wanneer de kinderen dit voor zichzelf zouden houden. Dus
mochten ze in kleine groepjes laten zien en laten horen wat ze de afgelopen weken gedaan
en geleerd hadden. En op die manier werden we meegenomen naar: Egypte, Ierland,
Italië, Nieuw-Zeeland en Chili. Wauw, wat een reis over de wereld!!!

Trefbaltoernooi
De teams voor het trefbaltoernooi zijn bekend. Op woensdag 3 december spelen wij in de
sporthal in Kerkenveld. Komt u ons ook aanmoedigen?
Mediamasters.
Wij zijn maandag gestart met Mediamasters! Een spel waarbij kinderen kritisch leren kijken
naar media (denk aan sociale media, maar ook kranten, radio, tv.). De kinderen worden
aan het begin van de week uitgedaagd om een probleem op te lossen door slim gebruik te
maken van media. Hiervoor moeten zij samenwerken, doorzetten en creatief zijn. Kinderen
kunnen voor de klas extra punten (jokers) verdienen met de zogenaamde Mediamissies.
Deze kunnen eventueel thuis worden gemaakt.
Rol ouders
In MediaMasters zit ook ieder jaar een Ouderopdracht. Dit jaar is de Ouderopdracht een
vragenlijst die u samen met uw kind kunt invullen. Dit geeft u op een speelse manier de
gelegenheid om met uw kind in gesprek te gaan over mediagebruik.

GROEP ⅞ Pietengym
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 7 en 8 pietengym gehad. Mede mogelijk
gemaakt door TDG, want we mochten de tumbling baan gebruiken, een paar sterke, stoere
ouders en de vaste vrijdaghulp Margreet Otten. Alles werd uit de kast gehaald, voor een
onvergetelijke pietengym. Mede door de creativiteit van de kinderen was het voor ons
allemaal een groot succes. Aanstaande vrijdag zijn de kinderen van groep 5/6 aan de
beurt.

GROEP 8
Schot voor de boeg gesprekken
In de aanloop naar de oudergesprekken is met betrokken leerkrachten, directie en ib een
voorlopige richting m.b.t. iedere leerling aangegeven. Deze keus is individueel met de
leerling besproken en ook tijdens de tien-minutengesprekken met de ouders. De
uitkomsten liggen over het algemeen op dezelfde lijn. In enkele gevallen moeten we de
Cito uitslagen of lopende onderzoeken nog even afwachten. Wij kunnen in ieder geval
terugkijken op prettige en zinvolle besprekingen rondom de voorlopige nog niet definitieve
keus.

Verder zijn enkele overige zaken aangegeven:
Open dagen:
Roelof van Echten/RSG Wolfsbos

●

12 en 16 februari open avonden 2015 van 19.00 – 21.30.

Voortgezet onderwijs Meppel

●

30 en 31 januari open dagen vrijdag vanaf 14:00 - 21:00 zaterdag vanaf 9:30- 12:00

Overige belangrijke data betreffende aanmelding:

●
●

In februari adviesgesprekken mbt VO

●

20 april uitslagen van toelating worden verstuurd naar ouders/ leerlingen en
basisscholen.

●

17 juni kennismakingsdag VO

Aanmeldingsformulieren Ouders moeten 1 maart binnen zijn bij leerkracht!!!!! (13
maart moet alles binnen zijn bij voortgezet onderwijs) verdere info volgt nog.

GGD en weerbaarheidsvoorlichting

De kinderen hebben voorlichting gekregen in de brede zin. Dit is al voor het tweede jaar
dat kinderen uit groep 8 bezocht worden door de GGD met betrekking tot
weerbaarheidsvoorlichting. Tijdens het informatie uurtje bleek al snel dat kinderen in groep
8 niet allemaal evenveel weten van dit onderwerp. Om maar een spreekwoord/gezegde te
gebruiken, velen hebben de klok wel horen luiden maar.....De vragen en antwoorden die
rondgingen nodigden wel uit tot nadenken en eventueel vervolglessen. De boekjes die zij
mee hebben gekregen kunnen zij thuis alleen of samen met hun ouders/verzorgers
doornemen om zo dit onderwerp bespreekbaar te maken.. Zijn er nog vragen dan staan er
in de boekjes verwijzingen naar verschillende instanties die hulp kunnen bieden.
Drents museum
Groep 8 heeft een week geleden gehoord, dat ze naar het Drents museum mochten.
We zijn er een keer eerder geweest maar toen leerden wij andere dingen van de
geschiedenis.
Museum
Groep 8 van De Wegwijzer mochten eerst naar het museum, groep 8 van De Sprong mocht
naar het Drents archief. Wij mochten naar binnen. We kregen te horen dat het over de
familie
van Lier ging. Dit werd voor ons gespeeld in een huis dat er vroeger al stond.

Een vrouw speelde Barbara van Lier na, ze kon het goed naspelen en zei: Oooh maar
meisjes horen een jurk te dragen en geen broek. We moesten allemaal lachen.
Later pakte ze een doos en daar zaten een paar spullen in van onze tijd. Overal in het huis
hingen en lagen spullen van vroeger. Later kregen we een opdracht.
Dat was, we kregen 1 voorwerp per groepje, van onze tijd en moesten we dat onderwerp
in het huis zoeken van vroeger. Zo leerden we wat een ondergeschoven kindje was
(in de la onder het bedstee)
Drents archief
We mochten na het poppenhuis naar het Drents archief, daar moesten we ongeveer 30
vragen maken op een computer. Ik zat bij Lennart in het groepje, de samenwerking ging
goed. Van die vragen kwam er een zin uit, maar je moest ook dingen scannen daar kwam
bij iedereen een woord uit. Tenslotte mochten we een zegel zoeken met de klas.Roos en
Esmee hadden het zegel gevonden
Mening, het was een leuke morgen
door Ilse Slingenberg

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 17 december 2014

