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Nieuwsbrief 7, cursus 2014/ 2015

KIND OP MAANDAG
In de weken voor Pasen horen we verhalen over mensen die bij Jezus in de buurt waren. Zij vertellen
wat ze met hem meegemaakt hebben en wat dat voor hen betekende. Centraal staan: Maria, de
moeder van Jezus; Petrus, zijn leerling en vriend; de Farizeeër Nicodemus; stadhouder Pontius Pilatus
en Maria van Magdala. Door hun verhalen krijgen we steeds meer te zien van wie Jezus was.
Week 8: 16 t/m 22 februari 2015
Liefde is alles
De goede herder, Johannes 10:1-15
De ware wijnstok, Johannes 15:1-8
Heb elkaar lief!, Johannes 15:9-17

NLB 653 U kennen, uit en tot u leven…...

Week 10: 2 t/m 8 maart 2015
‘Ik dacht dat ik je kende’
Jezus in de tempel, Lucas 2:40-52
De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11
Hoe moet het verder, Johannes 19:25-27

NLB 525 Wij zullen de bruiloftsgasten zijn …..

Week 11: 9 t/m 15 maart 2015
Een echte vriend
Over het water, Matteüs 14:22-33
Petrus weet wie Jezus is, Matteüs 16:13-28
‘Ik laat je niet in de steek’, Matteüs 26:30-35

NLB 533 Daar komt een man uit Nazareth ……...

Week 12: 16 t/m 22 maart 2015
NLB 686 De Geest des Heren heeft ………………
Vraag het gewoon!
Jezus praat met Nicodemus, Johannes 3:1-21
Nicodemus probeert Jezus te helpen, Johannes 7:45-52
De begrafenis van Jezus, Johannes 19:38-42
Week 13: 23 t/m 29 maart 2015
Wat heb ik aan jou?
Jezus komt bij Pilatus, Johannes 18:28-38
Het briefje van zijn vrouw, Matteüs 27:11-26
Het graf, Matteüs 27:57-66

NLB 586 Zie de mens…………………………..

DATABANK
Deze data staan ook op de website.
donderdag 19 februari

Verwijzingsgesprekken groep 8

ma 23 febr t/m vr 27 febr
dinsdag 3 maart
donderdag 5 maart

Voorjaarsvakantie
Vaccinatie (13.30 - 17.45 uur) in Boerhoorn
Groep 3: bezoek Tamboer
Groep 4: bezoek boerderij
Voorstelling groep 3 (14.45 uur)

maandag 9 maart

maandag 16 maart
dinsdag 24 maart
woensdag 18 maart
donderdag 26 maart
donderdag 2 april
vrij 2 t/m ma 6 april

Groep 8 dodehoekproject
Knotshockey groep 3 en 4
Rapport groep 3 t/m 7
Palmpasenoptocht gr 1 t/m 3 (11.40 uur)
Paasviering met maaltijd
Kinderen vrij om 13.30 uur
Goede vrijdag en Pasen

dinsdag 31 maart t/m 8 april

Kledingactie St. Humantex

ALGEMEEN
SCHOOLNIEUWS
Op tijd beginnen, aanvang school
Hoewel ‘s ochtends nog wat vorst, de dagen worden al weer langer en we stevenen af op het voorjaar.
Als het eerder licht is, past ook ons slaapritme zich aan. De afgelopen tijd hebben meerdere collega’s
last gehad van het stelselmatig te laat komen van kinderen. Voor sommigen is het bijna
vanzelfsprekend om de klas binnen te wandelen als de les al is begonnen en degene die hen er dan op
aanspreekt wordt dan verwijtend aangekeken. Dat is m.i. de omgekeerde wereld. Vriendelijke
oproepen om op tijd te komen voelt als water naar zee dragen. Na de vakantie gaan we sancties zetten
op te laat komen, waarbij uiteraard uitzonderingen niet een probleem hoeven te zijn.
Leerkrachtbezetting groep 7
Omdat Elma de Groot 4 dagen in Nieuwlande werkt, moest er voor de vrijdagochtend vervanging
komen. Juf Koster voelde zich beter op haar plek in middenbouwgroepen en daarom ben ik op zoek
gegaan naar andere vervanging. We bedanken de juf hartelijk voor haar inspanningen, want ze heeft
bijzonder haar best gedaan om b.v. een moeilijk vak als engels, goed voor te bereiden. Ondanks veel
werkloosheid in het onderwijs in Drenthe, blijkt het toch lastig om gekwalificeerde mensen voor de
hoogste groepen van het basisonderwijs te vinden. Gesprekken zijn gaande. Voor sommigen .. helaas..
en anderen die het wel kunnen waarderen, zal ik tot er andere vervanging is op vrijdagochtend de klas
begeleiden.
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.
(bijlage cito volgsysteem en update normen)
Het digitale rapport is vanaf 16 maart voor de ouders in te zien. De bespreking van de toetsen en
rapport staat gepland voor woensdag 18 maart 2015.
Vragenuurtje RVEC en RSG Wolfsbos
Voor de ouders van de leerlingen van groep 8.
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor het vragenuurtje op 4 en 5 maart op bovengenoemde
scholen.
Ouderenquête
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u dat er in februari een enquête verspreid zou worden. We
hebben de datum echter uitgesteld, omdat er vanuit de bijeenkomsten met de ouder klankbordgroep
nog nuttige vragen naar boven kwamen. Deze vragen willen wij graag verwerken in deze enquête.
TSO
Voor contact met de TSO kunt u mailen naar tso@wegwijzeralteveer.com

ANDER NIEUWS
Bredeschoolactiviteiten (zie bijlage)
Knotshockeytoernooi Gemeente De Wolden
Speciaal voor de leerlingen uit groep 3 en 4 van de basisscholen uit De Wolden wordt het Knotshockey
Toernooi georganiseerd. Deelname is gratis! Tijdens de 7 voorrondes wordt er geoefend en kunnen
teams zich plaatsen voor de gemeentelijke finale en daarna zelfs de provinciale finale in Zuidwolde! De
rondes zijn op de volgende dagen:
Dorpen
Alteveer, Kerkenveld,
Linde en
Drogteropslagen
Gemeentelijke finale
Provinciale finale

Dag
Dinsdag

Datum
24 maart 2015

Woensdag 22 april 2015
Woensdag 29 april 2015

Tijd
15.45 – 17.00 u

Locatie
Sportzaal Kerkenveld

15.00 – 17.00 u
14.30 – 17.00 u

Kunstgrasveld Zuidwolde
Kunstgrasveld Zuidwolde

Er wordt gespeeld in 1 categorie en 4 tegen 4. Een team mag bestaan uit 4 tot 6 spelers, zowel
jongens als meisjes. Per team 1 begeleider van 18 jaar of ouder.
Geef je op je juf.
Kijk voor alle laatste informatie op www.dewoldensport.nl.
Kinderatelier Land van Scala
Dinsdag 3 maart start Scala een kinderatelier creatief voor kinderen uit de
groepen 2 t/m 4. In dit atelier wordt o.a. geschilderd met verf en geboetseerd met klei. De lessen
worden gegeven op Cbs De Wegwijzer 15.30 – 16.30 uur. (zie bijlage)
Op woensdag 4 maart start Scala in samenwerking met muziekvereniging D.E.S., een kinderatelier
Muziek voor kinderen uit de groepen 5 en 6.In deze ateliers wordt gespeeld op de bugel. De kinderen
krijgen van muziekvereniging D.E.S. een instrument in bruikleen. Het kinderatelier wordt afgesloten
met een fantastisch concert i.s.m. muziekvereniging D.E.S.. De lessen worden gegeven op O.B.S. De
Klimtoren van 14.15 – 15.15 uur.(zie bijlage)
Op dinsdag 7 april start Scala een kinderatelier creatief voor kinderen uit de groepen 5 en 6. In dit
atelier wordt o.a. geschilderd met verf en geboetseerd met klei. De lessen worden gegeven op cbs De
Wegwijzer 15.30 – 17.00 uur. (zie bijlage)
Topfit
Eind januari heeft Top Fit Hoogeveen streetdance workshops verzorgd voor de kinderen van groep 3
t/m 8 van CBS de Wegwijzer. Tijdens deze workshops konden de kinderen vrijblijvend kennis maken
met bewegen op muziek in de vorm van streetdance. De kinderen hebben ontzettend goed hun best
gedaan. Sporten dichtbij huis? Dat kan in Dorpshuis de Alke! Top Fit Hoogeveen biedt verschillende
lessen bewegen op muziek aan in Alteveer.
Vaccinatie
Op dinsdag 3 maart vanaf 13.30 uur vindt de vaccinatieronde voor 9-jarige kinderen en 12-jarige
meisjes plaats.
Voor meer informatie over de vaccinatie van 9-jarige kinderen en 12-jarige meisjes in Drenthe kunt u
terecht op www.ggddrenthe.nl of telefoonnr. 088 246 02 46. Voor kinderen is er de kinderwebsite
www.kinderprik.nl.
Kledingactie St. Humantex
Als school hebben wij onze medewerking verleent aan stichting Humantex om kleding in te zamelen.
De kledingactie wordt gehouden van 31-3 t/m 8-4.
De kleding wordt opgehaald op 9-4. De zakken graag gesloten inleveren.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP ½
De laatste les van Scala hebben we de zee gemaakt voor de vissen. De groepswerken zijn prachtig
geworden. Dit alles is te bewonderen op de muren van de gang bij groep ½.

Het thema “sneeuw en ijs” is afgerond en we zijn gestart met het thema “dieren”.
Tijdens dit thema maken de kinderen kennis met verschillende huisdieren en dieren uit de dierentuin.
De kinderen mogen tijdens dit thema vertellen over hun huisdier of over hun lievelingsdier.
We willen graag een dierenwinkel maken in de klas; het zou leuk zijn als de kinderen hier spullen voor
mee mogen nemen.
GROEP 3
Scala

Wat hebben wij veel geleerd tijdens de lessen van Scala. De
laatste les hebben de kinderen met echte klei een huisje voor de
dieren gemaakt. Deze huisjes mogen natuurlijk mee naar huis,
alleen zijn ze wel erg kwetsbaar. Daarom willen wij vragen of
moeder/ vader dit huisje mee wil nemen uit de klas.
(liefst in een doosje)

Bloon
Uw kind heeft een inlogcode meegekregen voor BLOON. Maar wat is BLOON nu eigenlijk?
BLOON is een oefenprogramma waarin met woordenlijsten kan worden geoefend.
BLOON is niet zomaar een naam, maar elke letter heeft een betekenis:
B = Bekijken L = Lezen O = Omdraaien O = Opschrijven N = Nakijken
BLOON is een programma om te oefenen met spelling. Wij zullen regelmatig nieuwe woordenlijsten
klaar zetten om te oefenen. Er kan geoefend worden via een computer, ipad of tablet.
Topfit
Dit zijn foto’s van onze gymles,
we kregen streetdance les van
juf Nicky van TOP-fit
Hoogeveen. Groep 3 kan al
goed swingen. Als er kinderen
zijn die graag in Alteveer
streetdance willen volgen,dit
kan op maandag in de Alke.

Deze periode werken we over het podium, een voorstelling geven etc. Daarom gaan we
donderdagochtend 5 maart niet naar gym maar naar theater Tamboer. Op het moment van schrijven
zijn wij nog druk bezig om vervoer te regelen.
Ook gaan de kinderen zelf een voorstelling geven. Tijdens de muziek en drama lessen van juf Rona
hebben ze een stuk ingeoefend waarbij ze op muziek de kermis uitbeelden. U bent van harte
uitgenodigd om te kijken hoe ze dit uitbeelden op maandag 9 maart om 14.45 uur in het speellokaal.
GROEP ⅚
Aan de ouder(s), verzorger(s) van groep 5 en 6,
Groep 5 en 6 doen mee aan de zwerfvuilactie. Wij gaan dan gewapend met een prikker, tas en
handschoenen het afval in verschillende straten oprapen. Van dit afval gaan wij een staafgrafiek op het
schoolplein maken. Verder gaan wij adviesposters ontwerpen om het zwerfvuil tegen te gaan. Deze
adviezen worden uiteindelijk opgehaald door iemand van de gemeente De Wolden. De school met het
beste advies tegen zwerfvuil wint een blikvanger voor op het schoolplein. Wij willen natuurlijk graag
deze blikvanger winnen!
Wie wil samen met een groepje zwerfafval verzamelen?
Wanneer: dinsdag 3 maart
Tijd: 13.00 tot 13.45
Graag opgeven via groep6@ wegwijzeralteveer.com.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Kim Kleinheerenbrink

GROEP 7
Wat is er de afgelopen periode hard gewerkt. Inmiddels zijn alle Cito-toetsen afgerond.
Een week vakantie is dan ook zeker verdiend, zodat we na de vakantie weer met frisse moed kunnen
beginnen.
Spelling:
We zullen starten met het laatste blok van de methode van dit schooljaar. Het voordeel is dat we
hierdoor onder meer de mogelijkheid hebben om enkele lastige categoriewoorden vervolgens
zorgvuldig te herhalen en veel aandacht kunnen gaan besteden aan het goed eigen maken van
werkwoordspelling.

Rekenen:
Er zal onder andere geoefend gaan worden met (gelijkwaardige) breuken, werken met de
rekenmachine, grote deelsommen (met restwaarde), inhoudsmaten, korting berekenen, optellen en
aftrekken van geldbedragen en oppervlakte bepalen van inktvlekken.

TopOndernemers:
Op dit moment ronden we het huidige thema ‘Amerika’ af.
Meester Glenn is in New York geweest en heeft ons daar
veel over verteld.
Meester Glenn is vanaf deze week elke donderdag bij ons
in groep 7.
We starten met het nieuwe thema ‘Vlinders in je buik’.

Roelof van Echten College
We hebben verschillende workshops gevolgd op het Roelof van Echten College. Op deze manier
mochten we al even aan het voortgezet onderwijs 'proeven'.
De foto’s van deze ochtend staan op de site.

Nagel/haarverzorging

Sport

Techniek

Koken

GROEP 8
Drentste Kinderjury
Beanka heeft bij ons de Drentse Kinderjury geïntroduceerd. Welk boek, verschenen eind 2013 en
2014, vinden de kinderen in Drenthe het mooist? Dat wordt bepaald door de Drentse Kinderjury, een
provinciebrede juryactiviteit voor groep 7 en 8. Van februari tot half mei lezen de kinderen tien boeken
en stemmen daarover. De winnende schrijver ontvangt een originele Drentse Kei.
● Doel: Kinderen betrekken bij de bekroning van favoriete boeken
● Kerndoel: Plezier krijgen in het lezen van verhalen en gedichten

Boeken die meedoen zijn:
● De vreselijke tweeling - Jozua Douglas
● De waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen - Andy Griffith
● Alle dieren levend en vrij - Mariken Jongman
● Dwars door de storm - Martine Letterie
● Dummie de mummie en de ster Thoeban - Tosca Menten
● Ali's oorlog - Lydia Rood
● I love Liv - Marlies Slegers
● Verliefd op de verkeerde - Maren Stoffels
● Max en de ontplofte vriendschap - Jacques Vriens
● De goochelaar, de geit en ik - Dirk Weber
Het kan zijn dat de leerlingen de boeken mee naar huis nemen om daar rustig verder te lezen. Op
school mogen zij een duimpje plaatsen.
Duim omhoog voor goed en duim omlaag voor iets minder. Wilt u weten wat de tussenstand is kijk dan
eens bij de poster die aan de muur hangt bij het lokaal van groep 8.
PLUSKLAS
Het project over de spijsvertering, is bijna ten einde. De leerlingen
moesten veel informatie opzoeken en dit proberen in eigen taal uit te
leggen. Maar dit bleek nog best lastig. We kwamen er achter dat we al
pratende met elkaar eigenlijk een heleboel weten en dat dit soms
makkelijker is dan er over te schrijven.
Ook proberen we regelmatig lastige raadsels op te lossen. Het blijkt dat
je dan best even moet volhouden om tot een oplossing te komen. De
aanhouder wint!

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
Volgende Nieuwsbrief komt woensdag 25 maart 2015

