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Nieuwsbrief 1 cursus 2015/ 20156

KIND OP MAANDAG
Week 36: 30 augustus t/m 4 september 2015
Het paradijs, Genesis 2:8-25
De slang, Genesis 3
Kaïn en Abel, Genesis 4:1-16
Week 37: 7 t/m 11 september 2015
Noach bouwt een ark, Genesis 6:9 - 7:9
Het water, Genesis 7:10 - 8:5
Een nieuw begin, Genesis 8:6 - 9:17

NLB 216: Dit is een morgen als ooit de eerste…..

NLB 163A: Zeshonderd jaar is Noach oud ……..

Week 38: 14 t/m 18 september 2015
NLB 447: Het zal zijn in het laatste der tijden …..
De toren van Babel, Genesis 11:1-9
Iedereen zal samen komen, Jesaja 2:1-5
Verstrooide dieren worden thuis gebracht, Ezechiël 34:11-16
Week 39: 21 t/m 25 september 2015
De roeping van Matteüs, Matteüs 9:9-13
Het dochtertje van Jaïrus, Matteüs 9:18-26
Blinde mensen gaan zien, Matteüs 9:27-31

NLB 885: Hem even aan te mogen raken………...

DATABANK
Deze data staan ook op de website.
don 27 aug
woe 2 sept
ma 7 sept
di 15 sept

di 29 sept

Studiemiddag: kinderen vanaf 12.00 vrij
Schoonmaakavond gr 1 t/m 4
Ouderavond Dotato
Informatieavond:
19.00: groep 5 t/m 8
20.00: groep 1 t/m 4
Studiedag: kinderen vrij

Vakantieregeling
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen

maandag 19-10 t/m vrijdag
maandag 21-12 t/m vrijdag
maandag 29-02 t/m vrijdag
vrijdag 25-03 t/m maandag

23-10
01-01
04-03
28-03

Meivakantie
(incl Hemelvaart)
Pinksteren
Zomervakantie

woensdag 27-04 t/m vrijdag 06-05

Studiedagen

Kinderen vrij:
Studiemiddag don 27 augustus vanaf 12.00 uur
Studiedag dinsdag 29 sept
Studiemiddag ma 25 januari vanaf 12.00 uur
Studiedag woensdag 17 feb
Studiemiddag maandag 23 mei vanaf 12.00 uur
Studiedag woensdag 29 juni

maandag 16-05
maandag18-07 t/m vrijdag 26-08

Sportdag (groep 5 t/m 8)

Dinsdag 7 juni
Kinderen van groep 1 t/m 4 zijn deze dag vrij.

*Vrijdag 4 december verwachten wij de kinderen van groep 1 van
8.30 – 10.00 uur op school i.v.m. sinterklaasviering.
In de loop van het jaar zullen nog een aantal studiemiddagen worden gepland. We zijn daarbij
afhankelijk van externe begeleidingsinstanties en het is niet mogelijk om nu al voor een jaar vooruit te
plannen.

ALGEMEEN
SCHOOLNIEUWS
Nieuw schooljaar
Vorige week maandag is de school weer begonnen en na anderhalve week voelt het alweer
als gewoon. Wennen aan een nieuwe leerkracht, andere leerstof en mogelijk in een
gecombineerde groep, went snel is onze indruk. Na een koud voorjaar hebben we in de
vakantietijd over het algemeen van mooi zomerweer kunnen genieten. School is gelukkig veel
meer dan een lesinstituut. Ook sociale contacten, spelen met vriendjes en vriendinnetjes
lopen vaak via school en dan blijkt dat het voor kinderen - en in veel gevallen ook voor
ouders- het gewone ritme zijn voordelen kent.
Ik wens ieder van harte een schooljaar toe met fijne contacten en plezier in de dingen die je
nu eenmaal hebt te doen.
Klankbordgroep ouders en leerlingraad
De klankbordgroep ouders heeft vorig jaar prima gewerkt en waardevolle adviezen gegeven.
We stellen voor dat ouders in die klankbordgroep jaarlijks wisselen om een gespreide
vertegenwoordiging te hebben. De bedoeling is om aan die klankbordouder ook een
coördinerende functie te koppelen m.b.t. vragen ouders voor “uitjes”, schoonmaakavonden
etc. De respons op vragen per mail is vaak klein en dan is het handiger als twee ouders voor
elke groep hierin een taak krijgen.
We zijn sinds dit schooljaar een vijfklassige school geworden en we zoeken twee ouders voor
elke ( gecombineerde) groep. Bij groep 1/2, 3/4 en 6/7 bij voorkeur uit elke groep 1 ouder.
Vriendelijk verzoek u op te geven bij de desbetreffende leerkrachten vóór maandag 7 sept.
Daarna gaan we zelf actief werven. We hopen van harte dat er zich veel mensen aanmelden.
Bij een luxe probleem van te veel opgaven, gaan we loten.
Vorig jaar was een proefjaar en ook niet een koppeling naar klassenouder. Daarom kunnen
ook deze mensen zich opgeven.
Streven is voor de herfstvakantie op een avond te vergaderen, in het voorjaar en aan het
eind van het schooljaar.
Peuterzaal
In de gemeente De Wolden zijn de peuterspeelzalen per aanvang schooljaar in de meeste
dorpen in de scholen gehuisvest. De gemeente loopt daarbij in de pas met landelijk beleid.
Omdat wij goede contacten hadden met Doomijn en het bestuur van de openbare scholen in
De Wolden verwikkeld is in een concurrentiestrijd met Doomijn, lag het voor de hand dat
Doomijn haar intrek bij ons in school zou nemen. Het lokaal is enorm opgeknapt. Met dank
aan vrijwilligers, waaronder Michael Groen voor het wit maken van de muren. De buitenboel
wordt de komende weken aangepakt. Spullen bij dorpshuis zijn nagenoeg weg en worden hier
herplaatst. Arnoud Middelveld en Roel de Jonge hebben samen met anderen al veel werk
verzet, waarvoor hartelijk dank. Geweldig al die inzet en betrokkenheid !!! We heten de
peuters, hun ouders, en leiding: Gabrielle en Nyreen van harte welkom. De peuterzaal blijft
open op dezelfde tijden; dinsdag en donderdagochtend.

Informatieavond
Op dinsdag 15 september is er een informatieavond. Om ouders met meerdere kinderen de
gelegenheid te geven meer klassen te bezoeken, hebben we de volgende verdeling gemaakt:
groep 5 t/m 8 van 19:00 tot 20:00 uur, met na afloop een kopje koffie.
Voor de ouders van leerlingen van groep 1 t/m 4 wordt de informatie gegeven van 20:00 tot
ongeveer 21:00 uur en is er koffie vooraf.
In alle groepen zal verteld worden over het werk in de klas, wat uw kind zoal doet dagelijks
op school. Deze avond is alleen voor ouders. De getoonde powerpoints worden op de
groepswebsite geplaatst worden, zodat ieder de informatie nog eens na kan lezen.
In groep 8 gaat het over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Wim Kamphuis is graag bereid algemene vragen te beantwoorden en is in zijn kantoor te
vinden. Los van die informatieavond, is hij als directeur graag bereid om zaken te
verduidelijken, oplossingen te zoeken voor problemen. U kunt gewoon binnenlopen en als een
gesprek op dat moment niet mogelijk is, kan ter plekke een afspraak worden gemaakt. Wij
hopen dat u allemaal komt.
Speellokaal
Nadat enkele jaren geleden de kleuters waren vertrokken uit
het achterste lokaal werd het digibord nauwelijks meer
gebruikt. Met de komst van de peuterzaal is dit bord verplaatst
naar het speellokaal, waardoor de muzieklessen met
ondersteuning van digibord /geluid gegeven kunnen worden.
Rona Onvlee volgt een cursus voor meer digitale lessen en kan
dit bord nu goed gebruiken. Ook voor draaien van films,
presentaties e.d. kan dit bord nu goed gebruikt worden. Om de
beamer goed af te schermen voor rondvliegende ballen bij
gymnastiek, was Jan Wolf bereid hier een korf voor aan te
passen. Jan van harte bedankt.
Integraal kindcentrum
Alle ontwikkelingen werken er aan mee, dat de school steeds
meer een integraal kindcentrum
aan het worden is: hoofdactiviteit: lesgeven. Daarnaast:
kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse
opvang, brede school activiteiten sport en spel, scala met kinderateliers, peuterzaal , type les,
jeugdbibliotheek en schoolmaatschappelijk werk.
Met alle veranderingen, waar ik actief bij betrokken ben, leek het er rond de zomervakantie
op dat alle nevenactiviteiten meer tijd opslokten dan onderwijs. Als alles draait, hopen we
daar het juiste evenwicht in te vinden.
Bibliotheek op school
Naast de verhuizing van de peuterzaal, wordt ook nog een lokaal ingericht als
jeugdbibliotheek. d.BOS ( de bibliotheek op school ) is een project dat het lezen door
kinderen wil stimuleren. Het is de bedoeling dat kinderen vlak na schooltijd jeugdboeken uit
kunnen zoeken in onze jeugdbibliotheek. Dit staat niet los van de bestaande uitleen in de
Alke. Beanka v. Boven zal één en ander coördineren, omdat zij de laatste jaren altijd al
boeken voor ons verzorgde.
We zoeken nog wel vrijwilligers/sters om te helpen bij de uitleen.
Opa’s , oma’s, die op die manier hun steentje willen bijdragen aan leesbevordering van
kinderen: van harte uitgenodigd om zich te melden. ( òf bij mij, of bij Beanka )
Gisteren, dinsdag 25 augustus zijn een aantal kasten afgeleverd, die zo spoedig mogelijk in
elkaar gezet moeten worden.
Verzoek om aantal vrijwilligers, die dit voor hun rekening willen nemen. Graag opgave bij
Femke of Wim.

Schoonmaakavond groep 1 t/m 4
De juiste datum is woensdag 2 september.
De kasten en materialen in groep 1/ 2 en 3/ 4 zijn stofgevoelig. Om alles goed schoon te
houden is er jaarlijks een schoonmaakavond, waarvoor we de hulp van ouders inroepen. Dit
jaar is dat op woensdagavond 2 september vanaf 19:00 uur in groep 1/ 2 en 3/ 4. Om op 2
september iets eerder klaar te kunnen zijn, wordt een deel van het speelgoed al eerder
meegegeven. Groep 3 vrijdagmorgen 12.00 uur en groep 2 maandagmiddag 15.00 uur.
Wilt u uw kind deze dagen uit de klas ophalen, zodat u meteen het speelgoed mee kunt
nemen? Vele handen maken licht werk; kunnen we op u rekenen?
Graag zelf een emmer en doeken meenemen.
Voorlezen
Woensdagmorgen 9 september doen wij mee aan het behalen van een Drents
voorleesrecord. Van 9.00 tot 9.30 zullen veel kinderen in de provincie Drenthe worden
voorgelezen.
Lijkt het u leuk om voor te komen lezen(of een opa/oma), dan mag u zich melden bij de
leerkrachten.
P.R. school
Wij zijn nog steeds op zoek naar enkele vrijwilligers, die schoolnieuwtjes naar regionale
kranten kunnen/ willen doorgeven. Er gebeuren heel veel leuke dingen op school en dat willen
we ook graag vertellen aan de buitenwereld. Is er iemand die dit zelf wel leuk vindt of iemand
kent die dat zou kunnen (opa/ oma) graag aangeven bij Wim.
Vakantielezen
De Vakantielezentassen met boeken moeten na de zomervakantie weer op school worden
ingeleverd samen met de boeken!
Enquête
Gemeente De Wolden doet onderzoek naar schoolkeuze binnen de gemeente. Voor onze
dorpen geldt over het algemeen de keuze tussen bosrand en Wegwijzer. Om een beeld te
krijgen vragen ze om de bijgevoegde enquête in te willen vullen.
De enquête kan worden ingevuld via: http://www.thesistools.com/web/?id=475313.
Nieuwe leerlingen:
We mogen welkom heten: Leon Middelveld, Annemiek Bakker en Yara Groen.
Een fijne schooltijd toegewenst op de Wegwijzer.
Afscheid leerlingen:
Jayden Boere uit groep 3 is in de vakantie verhuisd naar Rotterdam. We wensen hem een
goede tijd toe op de Albert Plesmanschool.
TSO
Voor contact met de TSO kunt u mailen naar tso@wegwijzeralteveer.com

ANDER NIEUWS
Activiteitenkalender naschoolse activiteiten.
Er worden 4 activiteiten in Alteveer/Kerkenveld aangeboden.
Kinderen uit heel de gemeente De Wolden zijn welkom bij alle
aangeboden activiteiten. Stel dat je altijd al meer hebt willen weten
over valkenjacht, dan is opgave voor een demonstratie over uilen en valken door een echte
valkenier , toch een mooi aanbod ( wordt gegeven op zaterdagmiddag in Linde ) Mocht er iets
bij zitten, wat kinderen leuk vinden, dan met een groepje, of individueel opgeven via de site:
actiefnaschooltijd.nl
(kalender zie bijlage)
Vervoer naar andere plaatsen: onderling zèlf regelen.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 / 2
We zijn na de zomervakantie gestart met een groep van 24 kleuters: 14 oudste kleuters en
10 jongste kleuters.
We werken over het thema “vakantie”.
De kinderen kijken terug op hun eigen vakantie en kunnen volop ervaringen uitwisselen met
andere kinderen.
In het thema bespreken de kinderen wie er is weggeweest en waar naar toe en wie is er
thuis gebleven.
De kinderen kunnen nog even fijn spelen in de vakantiehoek.
Er worden verschillende werkjes over vakantie gemaakt, liedjes geleerd en verschillende taalen rekenactiviteiten rond het thema.
We hebben de letter “s” geleerd en de nieuwe letter is ‘v’.
De kinderen mogen deze week iets meenemen voor de lettertafel dat met de letter ‘v’ begint.
GROEP 3 / 4
Inmiddels zijn we alweer 7 dagen druk aan het werk geweest. Best wennen hoor zo’n grote
klas, nieuwe werkboekjes, materialen etc.
Door een spontane actie heeft groep 4 afgelopen donderdag al schoolzwemmen gehad en
zullen zij morgen (27 aug) ook weer gaan schoolzwemmen. Groep 3 blijft dan op school, niet
nodig om gymkleding mee te geven. In september zullen we dan echt met de gymbus naar
Kerkenveld gaan, iets wat groep 3 best spannend vindt.
Voor de lessen wereldverkenning hebben we het over water in al zijn vormen.
Zo hebben we vorige week al geleerd over Hans Brinker en zijn vinger in de dijk. We hebben
geleerd wat een dijk is en wat een schutsluis is. We gaan ook nog leren waar ons drinkwater
vandaag komt. Kortom we zitten niet stil
GROEP 5
Wat fijn dat we allemaal vrolijke & enthousiaste kinderen
mochten verwelkomen in groep 5! Een goed begin van het
nieuwe schooljaar. Wat is die eerste week voorbij
gevlogen. Het was best wel even wennen na zo’n heerlijke
vakantie, maar is er alweer hard gewerkt. Leren stond de
eerste week vooral in het teken van herhalen. Alle
afspraken hebben we afgelopen week ook weer even
opgefrist, zodat we weer goed aan de slag kunnen.En dat

gaat al aardig goed. Met rekenen hebben we het over de tafel van zeven gehad. De kinderen
hadden al snel in de gaten dat ze veel antwoorden van de tafel al kennen, echter op 1
opmerking van een leerling had de juf geen antwoord terug. Geweldig!
Leerling: ‘Juf, eigenlijk hoeven we zeven keer zeven niet te leren.’
Juf: ‘ waarom dan niet?’
Leerling: ‘zeven keer zeven wordt zacht zand’
Hieronder een kleine impressie van het zelfstandig werk van deze week.

GROEP 6 / 7
En toen zaten wij alweer in groep 6/7……………...wat gaat de tijd toch snel. Na een weekje
wennen, zijn wij weer volop aan de slag. Wij maken dit schooljaar kennis met 2 nieuwe
‘proefmethodes’ namelijk;
- Blits voor studievaardigheden
- Station Zuid voor technisch lezen
Wij proberen deze methodes een tijdje uit en tenslotte maken wij een keus of wij hiermee
gaan werken.
Verder heeft groep 7 voor het eerst Engels en krijgt groep 6 voor het eerst huiswerk. Op dit
moment hebben wij nog geen huiswerk meegegeven. Ook biedt de school dit jaar een
typecursus aan voor de kinderen uit groep 7. Wat fijn, dat wij zoveel aanmeldingen hebben
gekregen!
Tijdens Top Ondernemers werken wij aan het thema ‘reizen’. Een aantal onderwerpen zijn;
- VOC
- windrichtingen
- landen en vlaggen
- vakantiefolder maken
- continenten
- wadlopen
- de ruimte
- vogels
De kinderen maken verschillende producten zoals; een
uitlegplaat, muurkrant, presentatie, memory,
stappenplan en een enquête. Ook nu in groep 6/7 wordt
Top Ondernemers vaak als favoriete vak genoemd!
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 30 september

2015

