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Nieuwsbrief 3 cursus 2015/ 20156

KIND OP MAANDAG

Week 43 / 44: 19 t/m 30 oktober 2015
Abram en Lot gaan uit elkaar, Genesis 13:1-18
Abram redt Lot, Genesis 14:1-17
Koning Melchisedek, Genesis 14:18-24

NLD 139B Heer u doorgrondt ………

Week 45: 2 t/m 6 november 2015
staat ……...
De belofte van God, Genesis 15
Hagar vlucht, Genesis 16
Het verbond, Genesis 17

NLD 319 Alles wat er geschreven

Week 46: 9 t/m 13 november 2015
naam………….
De drie mannen, Genesis 18:1-15
Abraham bidt voor Sodom, Genesis 18:16-33
Lot vlucht uit Sodom, Genesis 19:1-29

NLD 164 Zij is een vrouw van

Week 47: 16 t/m 20 november 2015
lied…………………...
Isaäk wordt geboren, Genesis 21:1-7
Hagar en Ismaël moeten weg, Genesis 21:8-21
Abraham wordt op de proef gesteld, Genesis 22:1-9

NLD 738 Kom zing het

Week 48: 23 t/m 27 november 2015
mij ……...
Sara sterft, Genesis 23
Isaäk en Rebekka, Genesis 24

Psalm 131 O Heer, er is geen trots in

DATABANK
woensdag 4 nov
woensdag 11 nov
woensdag 18 nov
vrijdag 4 december

100 jarig bestaan kerk Alteveer
Dankdagkerkdienst
St Maartenoptocht (door school)
Voortgangsgesprekken 1 t/m 8
Sinterklaas (gr 1 8.30-10.00/ gr 5 t/m 8
vrijdagmiddag wel naar school)

Vakantieregeling
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
(incl Hemelvaart)
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 21-12 t/m vrijdag 01-01
maandag 29-02 t/m vrijdag 04-03
vrijdag 25-03 t/m maandag 28-03
woensdag 27-04 t/m vrijdag 06-05
maandag 16-05
maandag18-07 t/m vrijdag 26-08

Studiedagen

Kinderen vrij:
Studiemiddag ma 25 januari vanaf 12.00 uur
Studiedag woensdag 17 feb
Studiemiddag maandag 23 mei vanaf 12.00 uur
Studiedag woensdag 29 juni

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
Bibliotheek op school
We zijn gestart met onze bibliotheek. We hebben voorlopige openingstijden tussen de middag
en na schooltijd. Het innemen en uitlenen van boeken gaat via een computersysteem. Er kan
dus niet onderling geruild worden. Als kinderen een boek uit hebben, mag dat pas in de kast
teruggezet worden als het in het computersysteem is aangetekend dat het boek terug is.
Dat geldt ook voor het lenen van een boek. Altijd laten registreren in het
computerprogramma.

Op dit moment mogen kinderen niet zelfstandig in de bibliotheek als er geen begeleiding is.
Met dank aan onze stagiaires van diverse opleidingen kunnen wij de openstelling bemensen.
We zoeken nog steeds vrijwilligsters opa, oma ??? om boeken uitleen te verzorgen.
Een boek mag mee naar huis, maar dan moet het de volgende dag mee terug naar school,
omdat onder schooltijd ook gelezen wordt.
Er kan maar één boek per keer geleend worden.
Ik roep u als ouders op om ook het thuis lezen te stimuleren, door af en toe voor te lezen, uw
kind te vragen naar de inhoud van het boek, stukje samen lezen etc. etc.
Kinderen moeten de ervaring krijgen dat lezen leuk is.
Kinderen zijn heel enthousiast en we vertrouwen erop dat het kunnen lenen in de eigen
bibliotheek het lezen gaat bevorderen.
Fietscontrole
Mensen van de plaatselijke afdeling Veilig Verkeer hebben vanochtend de fietsen
gecontroleerd. Voor de vakantie was gevraagd of u als ouders ten behoeve van de veiligheid
van uw kind, de fiets in orde wilde maken.
Er werd geconstateerd dat 15 fietsen met name op punt van verlichting niet in orde waren.
Met name voor kinderen die niet in de dorpskern wonen en die regelmatig in het donker

fietsen, toch alsnog de oproep om uw verantwoordelijkheid te nemen…
Gelukkig was het voor heel veel fietsen wel voor elkaar: waarvoor dank.
Wij kregen ook het verzoek aandacht te hebben voor het volgende:
(te) veel kinderen worden in auto’s vervoerd, zonder gordelgebruik of voorin zittend zonder
stoelverhoger. Oproep om voor de veiligheid van uw kinderen de geldende regels in acht te
nemen. Het ligt in de bedoeling, dat er wat actiever gecontroleerd gaat worden op dit
vervoer. Hier valt ook onder het foutief parkeren (half op trottoir en in de bocht bij school).
Kerkgebouw Alteveer 100 jaar
In de maand november bestaat het kerkgebouw in Alteveer 100 jaar.
Woensdag 4 november worden de kinderen van de beide basisscholen uitnodigend om samen
pannenkoeken te gaan eten.
Ouders kunnen op woensdag 4 november hun kinderen tussen 12.30 en 12. 25 u weer
ophalen bij de kerk.
Kinderkledingactie van de kledingbank
Daarnaast willen we graag kinderkleding inzamelen voor de kledingbank.
www.kledingbankdrenthe.nl
Vorig jaar was dit een groot succes. We hopen ook dat er nu weer veel kinderkleding wordt
ingezameld.
Schone en niet kapotte kinderkleding kan in vuilniszakken vanaf 26/10 t/m 4/11 op school
ingeleverd worden.
Dankdag
Op woensdag 4 november is het dankdag. Zoals gebruikelijk werkt de school mee aan de
dankdagviering in de kerk in Alteveer. Voorganger is ds. H. Hoogeveen.
I.v.m. het 100 jarig bestaan van het kerkgebouw volgende week; staat deze week in het
teken van ‘vrijheid’. De dankdagdienst heeft dan ook als thema ‘vrijheid’ met de verhalen uit
het Bijbelboek Ruth. Heel actueel in relatie tot de huidige vluchtelingenproblematiek.
De dienst begint om 19:00 uur. Met de hele school in één kerk zal naar verwachting een volle
kerk opleveren. Dat is fijn en gezellig, maar we willen ook van iedereen vragen – ouders en
kinderen - om zijn of haar best te doen om er voor te zorgen dat er wel een sfeer van
aandacht ontstaat. De kinderen zitten tijdens de dienst bij de ouders. Tijdens de dienst is er
een collecte en een deurcollecte.
Donderdagmorgen 5 november begint de school gewoon om 8.30 uur
Mochten kleuters wat later komen, dan is dat geen probleem. Voor het (gym)rooster in
andere groepen, heeft later op school komen te veel nadelen.
Dorcas
Op de vorige nieuwsbrief hebben we al even de actie van Dorcas genoemd. Van het geld dat
de kinderen (groep 5 t/m 8) zo bij elkaar werken, kopen ze etenswaren voor de
voedselpakketten van Dorcas.
Op het lijstje (zie bijlage), kunt u zien welke producten in de voedselpakketten kunnen.
Op Dankdag, woensdag 4 november, kunnen de voedselpakketten bij de kerk worden
ingeleverd, maar kinderen kunnen hun ingekochte voedsel ook op school inleveren.
Kinderen van groep 1 t/m 4: doen mee aan de actie schoenendoos We hebben al heel veel soms prachtig versierde dozen binnen. Dank u wel.
Pleinspelen
Vanuit het Bredeschool sportteam krijgen we via stagiairs begeleiding om kinderen tijdens de
pauzes – en ook in eigen vrije tijd- te leren zich te vermaken door spelletjes te spelen.
Daar zit uiteraard trefbal bij, maar ook oud Hollandse spelen. We hopen dat kinderen het
plezier van spelen daarbij ervaren, waardoor er wat minder wordt rondgehangen. Deze

begeleiding wordt ook richting b.s.o gegeven, waardoor ook op die tijden meer actief
gespeeld kan worden.
Ouderbijdrage
Wij willen graag dat de laatste envelopjes z.s.m. weer worden ingeleverd, zodat we dit af
kunnen werken. De meesten van u hebben mooi op tijd die bijdrage voldaan, maar om de
balans op te kunnen maken willen we diegenen, die tot nog toe niet betaald hebben, dringend
verzoeken hun bijdrage te voldoen.
Gezocht kleine blikjes
Voor een handvaardigheidsles in de bovenbouw zijn wij op zoek naar kleine blikjes
( knakworst). Wilt u helpen verzamelen? U kunt ze inleveren bij groep 6 en 7.
Lampionstokjes meenemen
Wij zijn ook begonnen met het maken van een lampion. Wij gaan 11 november een
lampionoptocht houden in school. Mag uw kind daarom een lampionstokje mee naar school?
Graag voorzien van naam. Dit geldt voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 7.
TSO
Voor contact met de TSO kunt u mailen naar tso@wegwijzeralteveer.com
ANDER NIEUWS
Trefbaltoernooi Gemeente De Wolden
In de kerstvakantie wordt er een Drents trefbaltoernooi georganiseerd. In
de maanden oktober, november en december organiseren de sportfunctionarissen het
jaarlijkse trefbaltoernooi voor groep 5-6 en 7-8. De voorronde voor onze school valt op 2
december:
Datum
2 december

Voorronde
Kerkenveld, Alteveer
Linde, Drogteropslagen

Locatie
Sporthal Kerkenveld

Tijd
14.30 – 16.30 uur

Opgeven kan bij je juf of meester op school. Een team bestaat uit 8-10 spelers, waarvan
minimaal 2 meisjes.
De winnaars van de voorrondes mogen naar de gemeentelijke finale op woensdag 16
december in Ruinerwold (dezelfde tijd). Daar kan jouw team zich plaatsen voor de provinciale
finale op dinsdag 22 december in Emmen! Meedoen? Geef je op bij je meester of juf. Dit wil
je niet missen! (zie bijlage, ook voor de andere naschoolse activiteiten)
De sportfunctionarissen
Harold Wassink en Maike Heus
NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 3 / 4
Het was een zeer geslaagde middag, de proefjesmiddag tijdens de Kinderboekenweek.
Al had 1 leerling wel wat twijfel vooraf, want moest je nou echt alles proeven…….
Onze dank gaat uit naar de helpende handen tijdens deze middag.
Inmiddels zijn wij alweer druk bezig met de lampionnen voor Sint Maarten, er zullen straks
een hoop minions- en frozen-lampions langs de deuren gaan.

GROEP 5

Topondernemers
Voor de herfstvakantie hebben wij het thema
‘reizen’ van Topondernemers afgesloten. Dit deden
we samen met de kinderen van groep 6. Op post-its
schreven de kinderen tops en tips die naderhand
werden besproken. Ook hebben de kinderen van
groep 5 in kleine groepjes een presentatie gegeven.
Wat kunnen ze dit al goed en wat was het leerzaam
om ook een presentatie te zien van twee meisjes uit
groep 6. Mooi om te zien wat de kinderen in een
korte tijd al hebben geleerd.

Juf Bosscha is weer terug van verlof
Mijn zwangerschapsverlof zit er op. Wat heb ik ontzettend genoten van deze tijd met onze
prachtige dochter Floor. Helemaal vol energie ga ik weer naar het werk. Heerlijk om de klas
weer terug te zien en met hen aan de slag te mogen.
De rekentas
Volgende week woensdag krijgen drie kinderen uit de klas een rekentas mee naar huis. Dit is
een tas vol met spelletjes om op een leuke manier met de tafels bezig te zijn. Uw kind mag
de spelletjes zelf, met andere kinderen spelen of met u als volwassene.
De tas wordt op woensdagmiddag meegegeven. Het is de bedoeling dat de tas
dinsdagochtend weer terug komt op school. Zo heeft u heel de week de tijd om met uw kind
de spelletjes te spelen. Wilt u controleren of alle onderdelen weer in de tas zitten?
In de tas zit ook een reflectieschriftje. Wilt u aan het einde van de week samen een paar
minuten de tijd nemen om op te schrijven wat jullie van de rekentas vonden? Hierbij kunt u
denken aan het volgende:
·
Hoe vonden jullie de spelletjes?
·
Zouden jullie de rekentas aan anderen aanbevelen? Waarom?
·
Welke ontdekkingen hebben jullie opgedaan?
·
Hebben jullie nog andere tips?
Wie leest ons voor?
Afgelopen zomer keek ik, Rianne, geregeld naar het
programma ‘Wie doet de afwas’. Een vrolijk
programma waar vier onbekende Nederlanders een
week lang elke avond te gast waren bij een bekende
Nederlander. De grap was dat zij geen idee hadden
bij wie. Aan de hand van hints tijdens het diner
probeerden zij de identiteit van hun onbekende chef
te achterhalen. Als zij de juiste naam hadden
geraden wonnen zij een bedrag en deed de bekende
chef de afwas. Zo niet? Dan wachtte de gasten een
enorme berg afwas!
Dit programma zette mij aan het denken. Er zitten zoveel onderdelen in, wat een bijdrage
kan leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Zo zit er een groot stuk sociale
vaardigheden in: hoe kom je over op een ander; hoe kun je de ander overtuigen van jouw
gelijk; maar ook het luisteren is een belangrijk onderdeel. Daarnaast denk ik dat de kinderen
ook na schooltijd of in de pauzes over dit spel zullen doorpraten.
Wat heb ik in gedachten. 1 keer in de 4 weken komt er een ‘onbekende voorlezer’ op school,
dit kan een vader/moeder/broer/opa/oma/bekende… zijn. Voorafgaande aan het bezoek
krijgen de kinderen iedere week een paar hints. In groepjes gaan ze nadenken wie de
‘onbekende voorlezer’ kan zijn. Iedere week schrijven zij een naam op. De 4e week komt de
‘onbekende voorlezer’ op school om een stukje uit zijn/haar lievelingsboek voor te lezen. Op
deze manier wordt ook het leesplezier onder de aandacht gebracht.
Dit mailtje wordt naar een aantal ouders gestuurd. Hopelijk lijkt het hen leuk om mee te doen
aan dit spel.
GROEP 6 / 7
Een aantal ouders heb ik reeds een hand gegeven, maar ik zal me via deze weg ook even
voorstellen. Ik ben Marloes Tjoelker, de tijdelijke juf van groep 6/7. Getrouwd met Reinhard
en we wonen in Emmen. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tuf ik in een halfuurtje
naar Alteveer. Hobby’s: hardlopen, lezen, haken, wandelen (o.a. Pieterpad) en op vakantie

gaan.
Ik mag tot aan de voorjaarsvakantie de taken van juf Kleinheerenbrink overnemen, en daar
ben ik erg blij om! Op het moment van typen hebben we nog lekker herfstvakantie en ben ik
zaken aan het voorbereiden voor de komende weken. De klas heeft al kennis met mij
gemaakt op een aantal donderdagen. Die dagen heb ik de kinderen al hard zien werken, maar
was er ook af en toe tijd voor een spelletje. Want de kinderen weten al, dat ik daar gek op
ben!
Hopelijk leren we elkaar zo gauw mogelijk kennen, tot ziens!
m.v.g, Marloes
GROEP 8
Codeweek leren programmeren en techniek
Begin dit jaar kwam de moeder van Luuk al met een prachtig artikel over programmeren op
de basisschool en laat nou net in de maand oktober zo’n programmeerweek zijn.
De Codeweek vraagt aandacht voor het belang van leren programmeren. Dit jaar heeft van
10 t/m 17 oktober de Codeweek 2015 plaatsgevonden. Deze week werden er door het hele
land activiteiten georganiseerd met als doel kinderen kennis te laten maken met
programmeren. Ook wij deden mee met de Codeweek om kinderen te stimuleren zelf aan de
slag te gaan met programmeren. Deze week al verschillende programma's uitgeprobeerd. Dit
paste namelijk ook mooi binnen het kinderboekenweekthema van Raar maar Waar.
Scratch:
Binnen zelfstandig werken zijn de pluskinderen al aan de slag geweest met Scratch. Een
online programmeerspel waarbij zij op spelenderwijs leren programmeren.

Augmented Reality:
Ook werkten we met Augmented Reality. Augmented Reality met 3D waarbij een platte
tekening tot leven komt in 3D of soms zelfs 4D. De kinderen mochten hun eigen tablet
meenemen. Bring your own device en inloggen. Wij hadden een programma nodig vanuit de
Playstore/Appstore van Quiver. Prachtig om te zien hoe een platte tekening tot leven komt.
Iedereen was zeer verbaasd en het was zeker Raar maar Waar. Via http://quivervision.com/
moesten we de app downloaden en leerden zo ook wat je accepteert aan persoonlijke
informatie. Al snel kwamen we er ook achter dat er maar enkele gratis zijn en je voor veel
onderdelen vaak moet betalen.

Tech Ed:
Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met Tech Ed, een educatief online spel waarbij het
toepassen van elektro- en installatietechniek binnen een voor kinderen aantrekkelijke en
vooral ook zeer herkenbare context centraal staat. In Tech Ed kruipen de leerlingen in de huid
van een hamster met de naam Ed. Ed heeft een belangrijke missie: het bevrijden van zijn
ontvoerde familieleden. Om dit te doen, moet hij de hindernissen omzeilen en puzzels
oplossen die op zijn pad komen en zo de verschillende levels doorlopen. Via techniek online
http://techniek-online.be/main/ vond dit allemaal plaats. En zoals op de foto te zien zijn ze er
intensief mee bezig.

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 november

2015

