Alteveer, woensdag 27 mei 2015
“Het Wegwijzertje”
www.wegwijzeralteveer.nl

Nieuwsbrief 10 cursus 2014/ 2015

KIND OP MAANDAG
Week 22: 25 t/m 31 mei 2015
NLB 802: Door de wereld gaat een woord…………….
Van kwaad tot erger, 1 Koningen 12-16
Elia komt bij Achab, 1 Koningen 17:1-6
Elia bij de vrouw in Sarefat, 1 Koningen 17:7-24

Week 23: 1 t/m 7 juni 2015
Elia en Obadja, 1 Koningen 18:1-19
Op de Karmel, 1 Koningen 18:20-40
De regen komt, 1 Koningen 18:41-46

NLB 869: Lof zij de Heer …………………………………….

Week 24: 8 t/m 14 juni 2015
Elia kan niet meer, 1 Koningen 19:1-8
Op de Horeb, 1 Koningen 19:9-18
De roeping van Elisa, 1 Koningen 19:19-21

NLB 540: Het waren tien geboden ……………………….

Week 25: 15 t/m 21 juni 2015
Psalm 47: Volken wees verheugd. ……………………
De wijngaard van Nabot, 1 Koningen 21:1-16
Elia gaat naar Achab, 1 Koningen 21:17-29
Elia gaat naar de hemel, 2 Koningen 2:1-18
Week 26: 22 t/m 28 juni 2015
NLB 275: Heer, onze Heer ………………………………..
Elisa en de vrouw uit Sunem, 2 Koningen 4:8-17
De jongen uit Sunem sterft, 2 Koningen 4:18-30
Er is toekomst, 2 Koningen 4:31-37
Week 27: 29 juni t/m 5 juli 2015
De dood in de pot, 2 Koningen 4:38-41
Naäman, 2 Koningen 5:1-27
De drijvende bijl, 2 Koningen 6:1-7

NLB 174: Naäman woonde in het land…………………..

DATABANK
Deze data staan ook op de website.
di 2 juni
do 4 juni
do 11 juni
ma 15 t/m 19 juni
woe 17 juni
di 23 juni
woe 24 juni
?
di 30 juni
woe 1 juli
ma 6 juli t/m 14 augustus

Sportdag gr 5 t/m 8 (kinderen gr 1 t/m 4 vrij)
The Big Five van Drenthe groep 5/6
Geen zwemmen!
Avondvierdaagse
Studiedag (kinderen vrij)
Schoolreisje gr 1 en 2
Rapport ( inloop)
Musical groep 8 (datum volgt)
Afscheid gr 8 met ouders
Laatste schooldag gr 8
Zomervakantie

ALGEMEEN
SCHOOLNIEUWS
Onderwijsinspectie
De inspecteur bezoekt de school op 11 juni a.s. Omdat zwemmen m.b.t. busvervoer hele
onzekere terugkomtijden kent, is voor de rust in school en goede planning besloten de
zwemlessen deze donderdag niet door te laten gaan.
Resultaten eindtoets groep 8 waren volgens verwachting, ondanks zware herstelprogramma
onder de inspectienorm en we zullen ervaren hoe daar op gereageerd wordt door de
inspecteur. De kans bestaat dat we nog een jaar zwakke school blijven en de verwachtingen
voor volgend jaar zijn, dat de eindopbrengsten dan wel voldoende zullen zijn. Dit kunnen we
redelijk voorspellen op basis van de onlangs afgenomen entreetoets in groep 7. Met wellicht
minder aanpassingen en moeite waarschijnlijk volgend jaar alles weer op orde. Er is de
afgelopen jaren keihard gewerkt om door verbeterend didactische aanpak de resultaten
omhoog te krijgen. Volgend jaar zonder extra inspanning zullen die resultaten wel goed zijn.
In mijn beleving zo krom als wat, maar het zij zo. De extra inzet op gebied van
werkwoordenspelling heeft aantoonbaar wel degelijk geholpen, maar dat onderdeel telt weer
niet mee voor de eindtoets. Eindresultaten groep 8 is een belangrijke indicator voor al of niet
voldoende scoren als school.
Uitslag vragenlijst ouders
Februari jongstleden hebben wij u gevraagd om een
vragenlijst in te vullen om in kaart te brengen wat we
kunnen verbeteren bij ons op school. Wij willen u graag op
de hoogte stellen van deze uitkomsten.
Allereerst willen wij de 40 respondenten bedanken die de
moeite hebben genomen om de lijst in te vullen, het maakt
dat wij een responspercentage van 54% hebben bereikt.
Wij beseffen ons terdege dat een vragenlijst soms erg zwart
wit is en niet altijd ruimte biedt om eventuele toelichting te
geven.
Zo was er een vraag over voorlichting richting het voortgezet onderwijs, die wij bij nader
inzien toch niet geschikt vonden, immers nog niet alle ouders kunnen deze vraag
beantwoorden. Ook zijn er vragen die door iedereen anders geïnterpreteerd kunnen worden.
Zo was er een vraag of de lokalen gezellig waren, gezellig is natuurlijk een breed begrip, wat
voor de een gezellig is hoeft voor de ander niet gezellig te zijn. Toch heeft het ons inzicht
gegeven in onze school en daar zijn wij u dankbaar voor.
Gemiddeld genomen heeft u onze school met een ruim voldoende weten te waarderen
namelijk een 3,37 op een schaal van 1 tot 4. (zie bijlage samenvatting vragenlijst ouders)
Wanneer u geïnteresseerd bent om de precieze uitkomsten van deze vragenlijst te lezen,
verwijzen wij u graag naar de bijlage bij deze nieuwsbrief. We zullen u hier een korte
toelichting geven op de punten die we graag willen verbeteren.
Op nagenoeg alle beleidsterreinen hebben we ruim voldoende gescoord. Als team zijn wij zeer
erkentelijk dat vooral de sociale veiligheid en schoolklimaat voldoende zijn beoordeeld.
Immers een kind dat met plezier naar school gaat en zich daar veilig voelt en gehoord weet is
de basis om tot leren te komen.

De aandachtspunten kwamen vooral naar voren in het beleidsterrein kwaliteitszorg.
- de school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school
- de school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school
- de school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren
- de ouders spreken positief over de school
Het afgelopen jaar hebben wij diverse veranderingen ingevoerd met als doelstelling om een
goed contact met de ouders te hebben en verwachtingen over en weer uit te spreken.
Denk aan de omgekeerde 10-minutengesprekken en de ouderklankbordgroep. Als team
hebben wij dit als waardevolle gesprekken ervaren, maar wij hebben ook van de ouders
vernomen dat dit van positieve waarde is geweest. Ook dit zijn momenten om met elkaar in
gesprek te gaan over verwachtingen. Wij vertrouwen er op door de komende jaren de
omgekeerde 10-minuten gesprekken aan het begin van het schooljaar te blijven houden, dit
ruimte geeft om verwachtingen naar elkaar uit te spreken.
Wat betreft de verbeterpunten willen wij u via de nieuwsbrief en de schoolgids op de hoogte
houden van onze verbeterpunten.
In de antwoorden kwam ook naar voren dat we niet voldoende scoren op het feit dat ouders
positief spreken over de school. We willen u uitdrukkelijk verzoeken wanneer er zaken zijn
waar u niet tevreden over bent dit te melden bij de directeur. Alleen dan kunnen wij in
gesprek gaan met elkaar en het is vervelend wanneer onvrede alleen geuit wordt op het
schoolplein of andere gelegenheden waar ouders elkaar treffen. Wij hebben elkaar nodig en
wij vertrouwen er dan ook op dat u weet dat de deuren van onze school open staan en er
altijd ruimte is voor een gesprek.
Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om u bij de directie te melden wanneer u
verbeterpunten of ideeën heeft.
Op dit moment zijn we druk met het schrijven van ons schooljaarplan. Een document wat we
gebruiken om onze speerpunten voor de komende vier jaar te beschrijven. Graag vertellen
wij u hier meer over in een andere nieuwsbrief.
Sportdag
Dinsdag 2 juni is er de sportdag voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen moeten om 7.45 uur
met fiets op school zijn. Verder moet brood en drinken voor deze dag zelf meegenomen
worden. Geen voetbalschoenen! De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn deze dag vrij.
Om 14.45 vindt de prijsuitreiking plaats.
Vakantieregeling.
Door vakantieperiodes is het nog niet gelukt om voorstel aan de M.R. aan te bieden. Daarom
op dit moment nog niet de vakanties ( meivakantie) waar we zelf invloed op uit kunnen
oefenen, bepaald.
Landelijk regeling:
Herfstvakantie: maandag 19 - 10 t/m vrijdag 23-10- 2016
Kerstvakantie: maandag 21 - 12 t/m vrijdag 01 – 01- 2016
Voorjaarsvakantie: maandag 29 - 02 t/m 04 – 03 - 2016
Zomervakantie: maandag 18 – 07-2016
Over precieze data meivakantie en losse studiedagen wordt u t.z.t. geïnformeerd.
Avondwandelvierdaagse
In de week van 15 t/m 19 juni wordt de avondwandelvierdaagse weer georganiseerd.
Het inschrijfgeld is €3,- (graag deze week inleveren). Er wordt om 18.00 uur gestart vanaf
OBS De Bosrand in Kerkenveld. Op woensdag 17 juni is er een inhaalavond voor zowel 5 als
de 10 km.vrijdag 19 juni is de start van de 10 km om 17.30 i.v.m de gezamenlijke
inhuldiging.

Schoolzwemmen en gym
Zwemmen wordt als natte gym beschouwd en daarom vervalt er één gymles. De andere
(formeel om de 14 dagen) wordt buiten op veld of plein gegeven. Voor groep 5 t/m 8 is op
vrijdagmiddag sportleraar Gerdo van Dalen van Sport Drenthe ( combinatiefunctionaris
sportactiviteiten brede school in De Wolden) gecontracteerd om i.p.v. Juf Bosscha de
gymlessen te verzorgen.
Donderdag 11 juni geen zwemmen.
Type diploma.
We feliciteren 18 leerlingen uit groep 7 met het behalen van het type diploma. sommigen
hebben geen examen gedaan, maar wel de vaardigheid opgedaan en daar zijn we blij mee.
Voor volgend jaar is afgesproken dat de bijdrage van school gesteld is op 50 euro per kind,
mits de cursus afgemaakt wordt. Kinderen uit huidige groep 6 krijgen in september een brief
mee om zich op te kunnen geven.
Herhaalde oproep verkeersbrigadiers gezocht
Uw kind gaat naar school, helaas is de weg naar school niet veilig genoeg. Daarom brengen
en halen veel ouders lange tijd hun kinderen naar en van school.
Gelukkig is op weg naar school de verkeersbrigade actief.
Dit biedt de volgende voordelen:
Uw kind kan veilig oversteken bij de verkeersbrigadiers die hiervoor zijn opgeleid.
Zelfstandig naar school kunnen gaan, bevordert de zelfstandigheid van uw kind.
De verkeersdrukte en daarmee de verkeersonveiligheid rondom school neemt af.
De verkeersbrigade bestaat uit vrijwilligers. Als kinderen de school verlaten, stoppen ouders
soms met deze taak. Het kan ook gebeuren dat mensen om andere reden niet langer
verkeersbrigadier kunnen zijn.
Om de verkeersbrigade goed te kunnen functioneren, hebben we altijd extra
mensen nodig.
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers!!!!!
Die vrijwilligers blijken zich nauwelijks aan te dienen. Bij deze laatste oproep aan met name
ouders waarvan de kinderen gebruik maken van de veilige oversteek ( Kerkenveld ) om zich
beschikbaar te stellen. Lukt het niet om de bemensing rond te krijgen dan beraden we ons
erop of we nog door kunnen gaan met het “klaaroveren “. Bemensing moet wel voor de hele
week rond zijn, anders heeft het systeem geen zin.
Monika Kominiak
Coördinator verkeersbrigade C.B.S. ”De Wegwijzer”
monysk@kpnmail.nl of tel. 0528-362580
Gezocht
Ouders die mee willen rijden op 4 juni naar Ruinen. (Voor meer informatie zie groep 5 en 6)
Nieuwe leerling:
We mogen de volgende kinderen welkom heten:
groep 5: Dianco Hagen
groep 6: Tony Hagen
groep 7: Wesley Hagen
Allemaal een fijne schooltijd toegewenst op de Wegwijzer.

Studiedag
Denkt u aan de studiedag 17 juni? De kinderen zijn deze dag vrij.
TSO
Voor contact met de TSO kunt u mailen naar tso@wegwijzeralteveer.com
NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP ½
Het is gelukt met de ontwikkeling van kikkerdril-kikker.
Afgelopen donderdag hebben we ongeveer 8 kleine kikkertjes naar de sloot gebracht.
Elke dag was het weer spannend om te zien of er al wat veranderd was aan de kikkervisjes.
De ontwikkeling van de kikkervisjes werd nauwlettend gevolgd.
Erg mooi om te zien dat de kikkervisjes langzamerhand veranderden in kleine kikkertjes.
We hopen dat ze verder uit mogen groeien tot volwassen kikkers in de sloot.
Het volgende liedje hebben we geleerd over de kikker:
Dag kleine kikker bij ons in de sloot,
eerst was je klein maar nu ben je groot.
Je werd als een vis in een eitje geboren
en toen kreeg je pootjes van achteren en van voren
Je staartje verdween, het is werkelijk waar
en toen kon je springen want toen was je klaar.
Dag kleine kikker bij ons in de sloot,
eerst was je klein maar nu ben je groot.
GROEP 3

Wat hadden ze een zin in de zwemles en wat werkte het weer gelukkig mee deze eerste
les. De kers op de taart was voor de voetballiefhebbers toch ook wel ons vervoer,
namelijk de spelersbus van PEC Zwolle. Wat een luxe.
Woensdag 3 juni mogen we bij Roan thuis kijken hoe de jonge steenuilen een ring om
krijgen, dit is wel heel bijzonder.
Verder herinneren de kinderen ons moeiteloos aan het feit dat de juffen hun verjaardag
nog niet hebben gevierd, dit zullen wij nog doen, verdere info volgt nog.

GROEP 5/6
Big Five van Drenthe
Beste ouders(s)/verzorger(s),
Donderdag 4 juni zijn wij uitgenodigd om de ‘Big Five van Drenthe’ in Ruinen te bekijken. De
kinderen blijven die dag op broodschool, want wij vertrekken om 12.25uur. De excursie duurt
tot 15.00 uur. Wij hopen rond 15.40 uur weer terug op school te zijn. Voor deze middag
zoeken wij een aantal ouders die mee willen rijden en natuurlijk ook de ‘The Big Five van
Drenthe” willen bekijken. U kunt zich opgeven door naar groep6@wegwijzeralteveer.com te
mailen. Wilt u ook het aantal zitplaatsen vermelden?
Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen zijn er 2 nieuwe leerlingen bij ons in de klas. Jullie
zijn al meteen mee geweest met het schoolreisje en de excursie. Een leuk begin!
Dianco en Tony: Welkom in onze klas en we hopen dat jullie je draai vinden in onze klas en
hier op school!
Schoolreisje
Het schoolreisje was zeer geslaagd! Donderdag 30 mei gingen we inclusief een emmertje voor
wagenzieke kinderen in de bus naar Lauwersoog. Daar aangekomen was het even zoeken
naar de goede accommodatie. Na een korte sanitaire stop gingen we weer met z’n allen in de
bus om samen te gaan vissen met een sleepnet. Hier kwam het aan op een goede
samenwerking! In de meegenomen bakken gingen we de vangst bekijken en ontdekten we
allerlei waterdieren waarvan we nog nooit gehoord hadden, zoals het “zeedruifje” ;-).

Na dit inspannende werk was het tijd voor een patatje, een ijsje en even spelen.
Weer terug in de bus gingen we naar een plek met zoet water. Eerst kregen we uitleg over
diertjes die we tegen konden komen en daarna mocht iedereen zelf aan de slag met visnetjes
en bakjes. Er zijn zelfs visjes gevangen!
Toen was het tijd voor het klapstuk van die dag. Lekker met je oude schoenen over en door
het wad! Je moest goed doorlopen wilde je niet helemaal vast te komen zitten. Tijdens dit
wadlopen hebben we ook weer allerlei diertjes ontdekt die op het wad leven en daar uitleg
over gekregen. Weer terug aan wal trok iedereen droge kleren aan en na de volgende
sanitaire stop zijn we naar school gereden en gelukkig weer veilig in Alteveer aangekomen.

Hunebedcentrum
Maandag 18 juni zijn we naar het Hunebedcentrum in Borger geweest. Een prachtige
excursie! Eerst gingen we gezamenlijk een film kijken over de IJstijd en wat er daarna
gebeurde. We leerden heel veel wetenswaardigheden; wist u dat de ijslaag toen wel 3 km
(=3000 m!) dik was? Daarna gingen we in 3 groepen uiteen. We waren samen met leerlingen
van de obs De Zuiderenk uit Wijster. Bij meneer Jan kregen we les over jagers, boeren, de
ijstijd, materialen die ze van vuursteen maakten en van de dieren. We mochten heel veel van
dichtbij bekijken en vonkjes (vuur) maken. We hebben heel veel nieuwe woorden geleerd
zoals biberon (drinkflesje voor baby’s), kranshalsflesje, trechterbeker, sikkel, tondelzwam
(deze werd gebruikt om vuur te maken) enz.
Buiten bekeken we hoe de mensen vroeger woonden. We leerden over grafheuvels en
mochten zelf met pijl en boog schieten!

In het museum veel gezien over de mensen toen, het hunebed en de dingen die daarbij
gevonden zijn en nog veel meer!

Op het eind gingen we nog even met z'n allen bij het hunebed op de foto!

Al met al een zeer geslaagde en leerzame dag!
We willen alle moeders die deze dagen hebben geholpen als begeleider hartelijk bedanken!
Tot slot even een opsteker voor groep 5/6 en natuurlijk groep 4. De juffen kregen van zowel
de mensen van het wadlopen als van het museum complimenten over het feit dat iedereen zo
goed luisterde en meedeed. TOP dus!
GROEP 7/8
Drentse kinderjury 2015
De kinderen uit groep 7 en 8 hebben goed hun best gedaan met het lezen van de boeken
voor de Drentse kinderjury 2015. De voorlopige uitslag is bekend. Hieronder kun je in de
grafiek aflezen wie er op dit moment de hoogste score heeft. De waanzinnige boomhut van
39 verdiepingen is bij ons de grote favoriet.

Schoolreisje Walibi
Wat een luxe, bijna een heel park voor ons alleen. Het was werkelijk genieten. Niet wachten
in een lange rij en alle attracties soms wel 3 tot 4 keer uitproberen.

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.commailto:secretariaat@wegwijzeralteveer.com
mailto:secretariaat@wegwijzeralteveer.com
Volgende Nieuwsbrief komt woensdag 1 juli

2015

