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KIND OP MAANDAG
Het project voor advent en Kerst heeft dit jaar als titel: ‘Straks wordt het licht’. We
kijken uit naar het kerstfeest, waarop het licht gaat schijnen in het donker. Dat doen
we eerst met verhalen van Jesaja. Hij wist ook dat er plekken zijn waar het donker is.
Maar hij zei dat het beter zou worden. In de verhalen uit het Evangelie van Lucas
horen we over Zacharias en Maria. Zij krijgen bezoek van een engel. Maria verwacht
een kind, net als haar tante Elisabet.
Zij weten het zeker: Straks wordt het licht!

Week 49: 3 t/m 9 december Thema: Zeg het dan!
Lucas 1:5-56 / lied 225
Zacharias en Maria krijgen allebei bezoek van een engel. De engel heeft
groot nieuws; het is zó bijzonder, dat Zacharias geen woord meer kan
zeggen. Maria zingt het juist uit van blijdschap.

Week 50: 10 t/m 16 december Thema: Stralende gezichten
Lucas 1:57-80, Jesaja 9:1-6 / lied 140
Elisabet en Zacharias krijgen een zoon: Johannes. Zijn vader is zó blij,
dat hij een lied zingt voor God. Ook Jesaja vertelde al dat er een dag
zou komen waarop alle mensen blij zouden zijn.
ALGEMEEN
Actie voor Yhoran
CBS De Wegwijzer, vrienden en familie hebben het initiatief genomen om lokaal een
aantal acties te organiseren om geld in te zamelen. In verband met wijziging van
medicatie gaat het verblijf naar Zwitserland voorlopig nog niet door. Mocht er na
afloop geld overblijven, dan doneren we dit aan KIKA kinderenkankervrij.
Uw lege statiegeldflessen kunnen nog steeds op De Wegwijzer en op De Bosrand en
bij de C1000 in Zuidwolde ingeleverd worden. De dozen zijn al meerdere keren
geleegd en de teller staat op 200 euro. Iedereen bedankt.
Aan donaties is al ruim 4500 euro binnengekomen. U kunt nog geld overmaken op
bankrekeningnummer 82.52.79.372 t.n.v. Actie Yhoran, De Wegwijzer te Alteveer.

Activiteitendag 15 december a.s. in dorpshuis De Alke in Alteveer
PROGRAMMA
15.00 uur: Sponsorloop voor kinderen en volwassenen.
Sponsorformulieren zijn verkrijgbaar via e-mail jstrijker01@hetnet.nl
16.00 uur: Tijd voor de inwendige mens.
Snert, broodjes en meer tegen een kleine vergoeding.
17.30 uur: Theatervoorstelling door De Beerze Bulten.
Entree € 2,00 p.p.
19.30 uur: Spectaculaire vuurwerkshow door Metselaar Fireworks.
21.00 uur: Swingende muziekavond met lokale dj’s.
Entree € 2,50 p.p.
Kerstviering
Straks wordt het licht!
Dit jaar vieren we de kerstviering in de klassen op
woensdagavond 19 december. De vieringen beginnen om 19.00.
Vanaf 18.45 zijn de kinderen welkom, er is een koor op het
schoolplein 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.
Vakantielezen
Ouders van de kinderen van groep 4 en 5, wilt u nog even kijken of er nog ergens
boeken of tasjes van het project Vakantielezen zijn? We missen er nog een paar.
Tussenschoolse opvang (TSO)
Kinderen, die niet bij de TSO blijven, mogen niet voor 12.45 uur weer op het
schoolplein zijn. Dit is erg storend voor kinderen en leiding van de TSO.
Kids MTB-tocht Ruinen op woensdag 19 december 2012
WTC Ruinen gaat een Kids MTB-tocht organiseren. Dit gaat gebeuren op woensdag 19
december a.s. Deze mountainbike tocht is bedoeld voor kinderen uit de groepen 5, 6,
7 en 8 en start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het voetbalveld in Ruinen. Er
zal een afstand van ca. 15 km worden gefietst onder begeleiding van enkele leden van
WTC Ruinen. Natuurlijk bestaat er ook een mogelijkheid voor ouders/verzorgers om
mee te fietsen. Wel je eigen fiets meenemen.
Let op: het dragen van een helm is verplicht.
Deelname is gratis en aan alle deelnemers zal iets te drinken worden aangeboden.
Nieuwsbrief
Heeft u vragen, opmerkingen of een nieuwsbrief niet ontvangen wilt u dit dan
doorvgeven aan secretariaat@wegwijzeralteveer.com?

DATABANK
zaterdag 15 december
woensdag 19 december
ma 24 dec t/m vr 4 januari
ma 28 januari
woensdag 30 januari
donderdag 4 februari
maandag 11 februari
dinsdag 12 februari
woensdag 13 februari

actie dag voor Yhoran sponsorloop + avond
19.00 uur kerstviering in de klassen
kerstvakantie
start project
tienminutengesprekken gr 1-2
kijkavond vo Hoogeveen
kijkavond vo Hoogeveen
inloopavond project
nascholingsdag zorg:kinderen vrij!

ma 18 febr t/m vr 22 febr

voorjaarsvakantie

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.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 4
Wat is december toch een gezellige maand, allemaal
feesten. Maar toch werken we in de klas ook nog wel
hard. We zijn druk bezig met het leren van de tafels van
2, 5 en 10.
Ook hebben we nu een webchair in de klas. Yhoran, zo is
het net alsof jij ook bij ons in de klas zit. We hopen je
vaak even te zien!
En Eline heeft haar puppy meegenomen naar school.
Eline, wat een mooie hond.
GROEP 8
De afgelopen weken hebben we het “gewone” schoolleven weer opgepakt. We zijn ook
aan het oefenen met CITO eindtoetsen van voorgaande jaren om te ervaren hoe zo’n
toets werkt. Voor wat betreft natuuronderwijs en aardrijkskunde zijn we aan het
experimenteren met een nieuwe methode. De komende tijd worden hier een aantal
lessen uit gegeven om te kijken hoe deze methode bevalt. Met geschiedenis maken
we deze week een begin met de Tweede Wereldoorlog. We gaan een aantal weken
met dit thema aan de slag. Dit resulteert uiteindelijk in een toets, een muurkrant en
een presentatie over dit onderwerp. Leuk en spannend dus.
Afgelopen week stonden er twee belangrijke dingen op de agenda. Mediamasters
kwam met de week van de mediawijsheid. Met de groep hebben we vijf dagen lang
nieuws gemaakt en allerlei vragen en opdrachten rondom het thema media gemaakt.
Heel leuk en leerzaam. Het eindresultaat was een ontzettend leuk en leerzaam spel.
Helaas zijn we niet bij de eerste tien gekomen. Maar werd er niet ooit eens gezegd dat
meedoen belangrijker is dan winnen?
Winnen deed wel iemand uit onze groep. Een grote hoera voor onze schoolkampioen
voorlezen.......Sylvia Vogelzang.

Na een ontzettend leuke en spannende wedstrijd bleek zij uiteindelijk de beste van
onze school. En wij zijn als groep 8 natuurlijk ontzettend trots. Sylvia gaat nu naar De
Wijk voor de wedstrijd tussen diverse andere scholen. We houden u op de hoogte.
De komende weken staat, naast de normale leerstof, het schoolleven in het teken
van het feest van het licht. Eerst de adventsvieringen en woensdag 19 december de
kerstviering in de klas. Goed om daar ook samen als groep even rustig bij stil te
staan.
Als laatste, de afgelopen gesprekken. Wij kijken terug op hele goede en zinvolle
gesprekken. We zijn blij dat u er allemaal was en dat ook vele vaders waren
meegekomen tijdens het gesprek. We zijn ons ervan bewust, dat een kwartier soms
wel erg kort is. Mocht u de behoefte hebben om nog even verder van gedachten te
wisselen met ons, dan horen wij dat graag van u. Even bellen, mailen of binnenlopen
voor een afspraak. In januari ontvangt u meer nieuws voor wat betreft de cito toets
en de data voor de kijkavonden op het voortgezet onderwijs.
Met een groet,
juf De Groot en meester Fernhout

