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Nieuwsbrief 5, cursus 2014/ 2015

KIND OP MAANDAG
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
Week 3: 12 t/m 18 januari 2015 NLB 741 Een engel roept de oude man
Wie komt daar aan?
Johannes weet wie Jezus is, Johannes 1:29-34
De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43
Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52
Week 4: 19 t/m 25 januari 2015
NLB 187 Runderen, schapen en duiven te koop
Dat is het verschil
Jezus bij de tempel, Johannes 2:13-25
De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:1-26
Is het echt waar?, Johannes 4:27-42
Week 5: 26 jan t/m 1 februari 2015 NLB 534 Hij die de blinden weer liet zien
Dit is het moment
Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23
DATABANK
Deze data staan ook op de website.
donderdag 18 december
20 dec t/m 3 januari 2015
woensdag 21 t/m 31 januari 2015
woensdag 11 februari

Kerst in school inloop vanaf 18.45 uur
Kerstvakantie
Nationale Voorleesdagen
Voorstelling gr ½ Zuidwolde (9.15 – 10.00)
Kinderen vrij ivm studieochtend

12 en 16 februari
woensdag 28 januari
30 en 31 januari

Voor ouders en kinderen van groep 8:
Open avond RVEC en Wolfsbos
Open dag Greijdanus Hardenberg
Open dagen Meppel

ALGEMEEN
VAN HET BESTUUR
We staan aan de vooravond van 2015. In deze tijd wordt veel vooruitgeblikt, plannen
gemaakt voor de toekomst. De geboorte van Jezus wordt gevierd: een nieuw begin!
In deze nieuwsbrief wil ik teruggrijpen op het begin van het oude testament: God schiep de
wereld. In 6 dagen veranderde de aarde van “woest en ledig” tot een paradijs, aan ons
gegeven, met de opdracht er goed voor te zorgen.
De zevende dag is bestemd om te rusten.
Ik heb mij wel eens afgevraagd wat er op de achtste dag gebeurde. Hoe liep dat verder?
Wat doe je op zo’n eerste dag van een nieuwe week, als je in een kersverse schepping
geplaatst bent? Adam en Eva zullen het niet geweten hebben, net zo min als wij weten wat
2015 gaat brengen.
Ook de exacte uitvoering van de zevende dag staat niet beschreven. Hoe doe je dat,
rusten? Wat doe je wel en wat doe je niet? Het blijkt dat dat nogal tot discussies kan leiden.
Voor mij staat bovenaan, dat God ons de opdracht heeft gegeven om te werken. En hij
heeft ons de kans gegeven om bij te komen van het werk. Neem je rust, het is je gegund.
Namens het bestuur wens ik u een goede vakantie, fijne feestdagen, en een gelukkig en
gezond 2015 toe.
Angelique Withaar
SCHOOLNIEUWS
Personeelsmutaties
Groep 8 kreeg gaandeweg steeds meer les van Johan Wobbes. Doel van re-integratietraject
was om in januari weer volledig alle taken weer op zich te nemen. We zijn blij dat dat doel
gehaald lijkt, mede dankzij coachende rol van Elma de Groot in deze groep.
Na de herfstvakantie moest Janita Duinkerken pas op de plaats maken, o.a. wegens extra
zorg dochtertje. Ook zij is op de goede weg terug en de verwachting is dat ze vanaf januari
weer volledig haar taken in groep 7 op zich neemt. Fijn dat het met beiden goed gaat en we
vertrouwen erop dat dat zo mag blijven.
Door krimp in leerlingaantallen was er voor Elma de Groot geen structurele ruimte in de
formatie. Elma had bij ons op school na de zomervakantie een vervangingsbaan op de
donderdagen in groep 4 en de vrijdagochtend in groep 7. Rest van de week was tot de
herfstvakantie ziektevervanging voor Johan Wobbes.
Op moment dat Johan weer meer loonvormend ging werken, bleef Janita thuis, waardoor
Elma langer kon blijven dan voorzien. In relatie tot terugkomst afwezige leerkrachten zou
Elma nog slechts de donderdag en de vrijdagochtend hier kunnen blijven tot eind
cursusjaar.
Er kwam een tijdelijke baan voor 4 dagen vrij in Nieuwlande. Daar heeft Elma op
gesolliciteerd en in Nieuwlande waren ze slim genoeg om Elma binnen te halen.
We feliciteren Elma daarmee van harte, maar de teleurstelling over het onvermijdelijke
verlies van een enthousiaste en betrokken leerkracht blijft.

Gelukkig kon het studieverlof van Rianne Bosscha omgezet worden naar de woensdag,
waardoor Elma tot de zomervakantie op woensdagmorgen groep 4 blijft begeleiden.
Die ene dag hier blijvend, garandeert ook dat wij de bruiloft in april, waar Elma zeer naar
uitkijkt, mee mogen maken, als alles volgens planning verloopt.
Ik had het graag anders gezien, maar er zijn gewoon minder kinderen geboren de
afgelopen jaren. Die daling in leerlingaantallen zet zich de komende jaren helaas nog door,
waardoor de personele formatie nog kleiner gaat worden.
Vanaf deze plek willen we Elma van harte bedanken voor haar zeer grote inzet voor deze
school. Schijnbaar moeiteloos schakelend tussen verschillende groepen heeft ze steeds met
groot enthousiasme en toewijding haar werk gedaan. We zullen haar missen.
Uitbreiding formatie
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de relatief kleine groep 8 ook een aandeel in
terugloop formatie moest leveren en op vrijdagmorgen gecombineerd zou worden met
groep 7. Door het werken op arbeidstherapeutische basis door Johan Wobbes, was het tot
nog toe mogelijk om die twee groepen op vrijdagmorgen en donderdagmiddag wel
gescheiden les te kunnen geven.
Het bestuur heeft onlangs besloten om het komende half jaar extra formatie in te zetten,
zodat groep 8 op vrijdagochtend als enkele groep les kan krijgen. We vertrouwen er dan
maar op dat deze maatregel het behalen van voldoende eindopbrengsten vergroot.
Daarmee wordt er - naast andere zaken - fors negatief begroot voor het boekjaar 2015.
We zijn ons aan het oriënteren voor vervanging van Elma voor die ochtend.
Beeldende vorming
Er bestaat - al of niet terecht- de indruk dat we veel aandacht hebben voor
de reken/taal en leesvaardigheden. Dat is ook zo, maar andere vakken
worden echt niet vergeten. Met een “doorstart” voor topondernemers voor
het aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs hebben we voor die
vakken weer een duidelijke richting.
We vinden vorming op alle gebieden belangrijk en het zou best kunnen zijn dat
kunstzinnige vorming en aandacht voor cultuur bijdraagt aan talentontwikkeling in de
breedte.
Dit cursusjaar hebben we ervoor gekozen om beeldende vorming/handvaardigheid eens
weer goed tegen het licht te houden.
In alle klassen worden 4 middagen handvaardigheid/tekenen gegeven door docenten van
Scala. Dit om kinderen en leerkrachten te leren hoe je met bepaalde technieken om moet
gaan.
Daarnaast zijn er 5 cursusbijeenkomsten voor leerkrachten om theorie en praktijk aan
elkaar te verbinden , om beter om leren gebruik te maken van methodisch materiaal dat we
al in school hebben, doorgaande leerlijnen te bevorderen en te leren hoe we dan kunnen
voldoen aan de door de overheid gestelde kerndoelen op dit terrein.
De eerste lessenseries en cursussen zijn ons uitermate goed bevallen en wanneer u uw
kinderen ernaar vraagt, zullen ze waarschijnlijk eenzelfde geluid laten horen.
Ook bestond er het misverstand dat kinderen veel minder gym zouden krijgen. Op de vier
middagen dat groep 7/8 handvaardigheid krijgt van een docent van Scala, kan er geen gym
gegeven worden. Echter wanneer in januari groep 5/6 handvaardigheid krijgt, heeft groep
7/8 de hele vrijdagmiddag gymnastiek.
En dan wordt letterlijk alles uit de kast getrokken !! Helaas ook verhoogd risico van
ongelukken. We wensen Maureen Jonker en Lynn Arends spoedig herstel toe.

Advent en kerst
De adventsvieringen in de onder- en bovenbouw leveren mooie liedjes op. Tijdens de
viering in de onderbouw werd het lied “Wie wakker is” gezongen. Prachtig op muziek gezet
door Gerard van Amstel.
Moderne communicatiemiddelen zorgen er tijdens zo’n adventsviering
voor dat kinderen , mede door prachtige platen op het digibord, geboeid
zaten te luisteren naar het verhaal van oom Nol, die wel verwacht op een
onverwachte manier te voorschijn komt.

Als volwassene was ik onder de indruk van het gezongen lied over de onverwachte nacht,
waarin de hemel zelf een lied zingt, gekoppeld aan het beeldende voorgelezen verhaal. Op
zo’n ochtend voel je hoe belangrijk dergelijke vieringen zijn voor de kinderen.
Ik wens u allen toe dat u de komende dagen geraakt mag worden door die blijde
kerstboodschap: God vergeet de mensen niet.
lied Voor wie wakker is …...
Voor wie wakker is in de nacht.
Voor wie hopen wil, wie verwacht.
Voor wie uitziet naar het licht
Komt de toekomst al in zicht
Voor de wachters klinkt een lied:
God vergeet de mensen niet.
Voor wie horen mag van de Heer.
Wie geen woorden had vindt ze weer.
Als de hemel open gaat
en een engel met je praat
word je blij, je zingt een lied:
God vergeet de mensen niet.
Voor wie hopen kon wordt het feest.
Wie niks zeggen kon juicht het meest.
Het gaat anders dan je dacht.
In een onverwachte nacht
Zingt de hemel zelf een lied:
God vergeet de mensen niet.
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.
Lied van de week
Vanaf de herfstvakantie oefent groep 5 t/m 8 het lied van de week gezamenlijk in. We
doen dat in het speellokaal of b.s.o. ruimte. De liederen die op school worden aangeleerd,
worden ‘s zondags in de kerk gezongen. We maken het onszelf moeilijk door onbekende
melodieën uit het nieuwe liedboek aan te leren.
Daardoor raken kinderen vertrouwd met deze nieuwe liederen. Met dank aan Rona Onvlee,
die de onbekende liederen voor ons ‘inspeelt’, zodat we die via het digibord kunnen laten
horen.
Geboorte
Wij willen de familie Hulst van harte feliciteren met de geboorte van hun zoontje en broertje
Siem Nathanael op 11 december.
ANDER NIEUWS
Vuurwerkbril
Met de bijgevoegde brief kunnen leerlingen van groep 7 en 8 een gratis vuurwerkbril
ophalen bij Pearl. (zie bijlage voor de brief)
Schoenendoosactie
Dit jaar hebben we samen met de kerk en de groepen 1 t/m 4 weer schoenendozen mogen
versieren en vullen met allerlei spulletjes.
In totaal hebben we 60 mooi versierde en gevulde dozen mogen wegbrengen.
Ook hebben we een bedrag van 230 euro voor transportkosten mogen overmaken.
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt willen we dan ook hartelijk bedanken.
Namens de kindernevendienst, Tineke IJmker.
Doppen voor Stichting Hulphond
Een blindengeleidehond kost (aan opleiding ed.) zo'n € 15.000,- maar
een blinde hoeft daar niets voor te betalen. De ingezamelde dopjes
worden verkocht ..
Door het inzamelen van uw dopjes draagt u dus op milieuvriendelijke
wijze bij tot het opleiden van hulphonden.
Onze school zamelt plastic doppen in, waarvan de opbrengst aan
Hulphond Nederland wordt geschonken. Een fantastisch, laagdrempelig initiatief,waarbij
iedereen een dopje kan bijdragen aan een goed doel. Één kilo dopjes levert € 0,20 op.
Welke dopjes sparen:
Alleen plastic schroefdopjes van drankflessen worden ingezameld.
•
•
•

van mineraal- of spuitwater
van frisdrank (cola, limonade, sap...)
van melk, etc.

Welke dopjes niet:
•
•
•

géén kroonkurken, doppen van potten chocopasta of flessen shampoo!
dopjes van wanproducten, shampoo's, lotions, cosmeticaproducten, etc.
vuile doppen waar gras, zand, schimmel, etenswaren, etc. in zit

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP ½
Jolien, van harte gefeliciteerd met de geboorte van je broertje Siem.
Veel geluk gewenst samen.
Wat een drukke tijd was het weer!
Eerst was de klas in Sinterklaassfeer. We lazen en knutselden over sinterklaas, keken elke
dag naar het Sinterklaasjournaal, zongen sinterklaasliedjes, hebben pietengym gedaan en
allemaal een welverdiend diploma gekregen.
Sinterklaas kwam met zijn pieten bij ons in de klas; het was best spannend, maar
uiteindelijk reuze gezellig.
Sinterklaas was nog niet op school geweest of we waren ook al druk met oefenen voor de
adventsviering en de kerstviering. Afgelopen maandag was de adventsviering in onze klas.
Deze viering werd verzorgd door de groepen ½ en 3. Het was een leuke en sfeervolle
viering. Onze klas komt al mooi in Kerstsfeer; we zijn druk aan het knutselen om het
gezellig te maken in de klas voor de kerstviering van donderdagavond.
Na de kerstvakantie is het nieuwe thema: “Sneeuw en ijs.”
Vanaf donderdag 15 januari t/m donderdag 5 februari hebben we ‘s morgens boekenpret,
omdat ‘s middags beeldende vorming lessen gegeven worden in onze groep.

GROEP 3

Wat hebben de kinderen in groep 3 genoten van de periode rondom Sinterklaas.
Pietengym ( met dank aan de moeders die geholpen hebben), bezoek van Sinterklaas op
school, pepernoten bakken ( al zijn er door juf wel een paar op de grond terecht gekomen)
Een welverdiende vakantie staat voor de deur. Na de vakantie leren we de laatste letters en
dan gaan we ons bezighouden met alle leesmoeilijkheden. Ook zullen we de cito-toetsen
gaan maken van woordenschat, technisch lezen, rekenen en spelling.
Tijdens de schrijflessen ligt de aandacht meer op het schrijven van letters aan elkaar,
kortom we gaan ons niet vervelen.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en zien elkaar graag gezond en wel weer terug
in 2015!
ps Denken jullie aan een lantaarntje voor tijdens de Kerstviering, alvast bedankt.
GROEP 4

‘

Liefs juf de Groot en juf Bosscha!

GROEP ⅚

GROEP 7
Voorleeskampioenschappen
Hoera!!! Dominique is de voorleeskampioen van de Wegwijzer geworden en zal onze school
gaan vertegenwoordigen tijdens de volgende voorronde van het nationale kampioenschap.
Gefeliciteerd en veel succes met oefenen Dominique!
Sinterklaasfeest
Ook in groep 7 heeft iedereen weer genoten van het feest rondom de aanwezigheid van
Sinterklaas in Nederland. We hebben op 5 december een fantastisch feestje mogen vieren
met elkaar. Iedereen bedankt voor alle inzet rondom het realiseren van deze feestelijke dag
op school.
Geboorte
Vorige week kwam Teunis aan ons vertellen dat zijn broertje was geboren! Hij heeft de
prachtige naam ‘Siem’ meegekregen. Iedereen in de klas vond het geweldig om te horen en
stiekem was (bijna) iedereen wel een klein beetje ‘jaloers’. Wauw, je zal maar een broertje
krijgen! Met de klas hebben we een felicitatiekaart geschreven en ook op deze manier
willen wij de familie Hulst feliciteren en Siem veel geluk, gezondheid en liefde wensen.
Juf de Groot
Iedere vrijdagmorgen stond juf de Groot klaar om groep 7 welkom te heten op school en
nieuwe vaardigheden aan de kinderen aan te leren. Door omstandigheden heeft juf de
Groot de afgelopen weken veel meer dan alleen op vrijdagmorgen voor de klas gestaan in
groep 7. De kinderen hebben hier enorm van genoten en ze hebben veel van haar mogen
leren. Zoals eerder te lezen was in deze nieuwsbrief, zal juf de Groot na de vakantie aan
het werk gaan op een andere school. Groep 7 moet daarom afscheid nemen van een fijne
juf en haar succes en veel plezier wensen met haar nieuwe baan. In de klas zullen wij hier
deze week met elkaar nog expliciet aandacht aan besteden.
Juf de Groot, ontzettend bedankt voor je inzet, je enthousiasme en je betrokkenheid!

Kerst
Nu staat er een heerlijke vakantie voor de deur. Alle kinderen hebben de afgelopen tijd
keihard gewerkt en mogen straks lekker bij gaan tanken.
De tijd rond Kerst en de ook de jaarwisseling is voor de meeste mensen
een periode in het jaar waarin ook gedacht wordt aan warmte om je heen en samen zijn
met mensen waar je zo van houdt. Ook bij ons in de groep wordt dit belangrijk gevonden,
maar tegelijkertijd weten we dat dit niet bij iedereen (ook bij ons in de groep) een
vanzelfsprekendheid is.
Laat het licht schijnen: straks wordt het licht, want het Kerstfeest komt in zicht. Wat een
vrolijk, blij bericht.

GROEP 8
Beste lezers van het nieuws van groep 8,
Een wens is een verlangen naar iets of de verwoording van dat verlangen. In de folklore
kunnen personages wensen doen, die kunnen "uitkomen" of "vervuld" kunnen worden, vaak
na een ritueel of een speciale gebeurtenis.
Traditionele gelegenheden waarbij een wens gedaan mag worden zijn onder andere:
• het uitblazen van kaarsen op een verjaardagstaart
• het wegblazen van een uitgevallen wimper van iemands vinger
• het wegblazen van paardenbloempluis
• het werpen van een munt in een wensput
• het zien van een vallende ster
• het breken van het vorkbeen van een kalkoen (Amerikaanse cultuur)
• als een lieveheersbeestje op je landt
Vanaf vandaag hebben wij er een nieuwe gelegenheid bij. Wij mogen voor het nieuwe jaar
een wens doen. De kinderen van groep 8 hebben hun best gedaan om er een mooie wens
van te maken. Veel leesplezier.
Ilse Slingenberg
Ik wens… dat er niets verkeerds uitkomt met opa en niet steeds naar het ziekenhuis moet
dat er iets niet goed gaat.
Paulina Geerts
Ik wens… dat de ziekte ebola verdwijnt en dat er geen oorlog in de wereld bij komt.
Esmee Bennink
Ik wens... dat er geen nare ziektes meer zijn en dat er geen discriminatie meer is tegen de
bruine en de blanken.
Eliana leijssenaar
Ik wens… vrede op de wereld en dat het beter gaat met de arme landen.

Michelle Scholing
Ik wens… dat er vrede is in 2015 en dat iedereen kerst kan vieren en het discrimineren
van bruine mensen over is en dat er geld naar de arme mensen gaat. En dat er dieren niet
meer worden mishandeld en dat de bossen gewoon blijven staan. Dit is mijn wens van
2014/2015.
Lennart Otten
Ik wens... dat er vrede is op de aarde en dat er geen nare ziektes zijn en als er geen bomen
meer worden gekapt.
Floris Franken
Ik wens… dat mensen niet zoveel bomen kappen en de dieren met rust laten.
Ivan Pol
Ik wens…. dat de rijken wat geld aan de armen geven.
Sander Westerbeek
Ik wens… dat er geen oorloog meer is en dat de rijken wat aan de armen geven
en dat er geen discriminatie is tussen de donkere mensen en de blanken mensen.
Xandor Sportel
Ik wens… dat er in de wereld vrede is en dat er alle mensen gelijk zijn dat de rijke mensen
geld geven aan de arme mensen en dat de mensen geen bossen meer kappen zodat de
dieren gewoon kunnen even en alle ziektes over zijn dat ze overal een medicijn voor
hebben en dat iedereen een gelukkige kerst en veilige oud en nieuw heeft niet dat er
mensen blind of doof worden.
Patrick Bruinsslot
Ik wens… dat kinderen en ouders ook kerst kunnen vieren (die geen geld hebben).
Dyonne abma
Ik wens...dat de dieren niet meer dood worden gemaakt en de bossen niet meer worden
gekapt.
Roos van den Berg
Ik wens… dat er vrede is in de wereld. Dat er geen oorlog en ongelukken meer zijn, en dat
er geen kinderen meer gepest worden.
Mark vogelzang
Ik wens… een hele mooie kerst feest.
Rowin Diphoorn
Ik wens… dat iedereen een vrolijke kerst en oud en nieuwe mag hebben, en geen
oorlog meer is.
Verder wensen wij juf de Groot alle goeds toe met haar nieuwe uitdaging. Wij willen je
bedanken voor alles wat je voor onze groep hebt betekend. De kinderen, die je nu les gaat
geven hebben maar geluk met zo’n fijne sportieve juf.
Wij wensen iedereen fijne dagen en een gezond 2015 toe.

PLUSKLAS
De plusklas werkt deze periode aan twee vakgebieden; wiskunde en biologie.
Tijdens de lessen wiskunde verdiepen de kinderen zich in uitdagende sommen die een
beroep doen op hun inzicht in getallen, vormen en waarnemingen.
Het project biologie gaat over de spijsvertering van het menselijk lichaam. Eerst duiken de
kinderen de theorie in rondom de spijsvertering en daarna is er ruimte voor andere
opdrachten. Denk aan een tijdbalk over het ontstaan van het toilet, een memory over
dieren en hun poep, een moppenboek. Kortom er is genoeg te leren rondom spijsvertering.

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

Het team van CBS De Wegwijzer wenst iedereen een gezond en gelukkig 2015.
De volgende nieuwsbrief versturen wij op 28 januari 2015.

