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Nieuwsbrief 6 cursus 2015/ 20156

KIND OP MAANDAG

Week 4: 25 t/m 29 januari 2016
Psalm 132: Heer, denk aan David…………...
De troon van David, 1 Koningen 1:1-31
Salomo wordt koning, 1 Koningen 1:32-40
Adonia knielt voor de koning, 1 Koningen 1:41-53

Week 5: 1 t/m 5 februari 2016
Salomo vraagt om wijsheid, 1 Koningen 3:1-15
Twee moeders, één kind, 1 Koningen 3:16-28
Salomo’s grootheid, 1 Koningen 4:21-34

NLB 846: De wijsheid voor alle tijden...

Week 6: 8 t/m 12 februari 2016
Psalm 122: Hoe sprong mijn hart …..…...
Tempel en paleis, 1 Koningen 6 +7
Woorden van Salomo: Wijze woorden, Spreuken 1:1-7 + 20-23 (bovenbouw)
Woorden van Salomo: Verliefd, Hooglied 1:1 + 8:6-7 (bovenbouw)
Week 7: 15 t/m 19 februari 2016
Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21
Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33
Petrus weet wie Jezus is, Matteüs 16:13-20

NLB 383: Zeven was voldoende………..

Week 8: 22 februari t/m 26 februari 2016

NLB 941: Waarom moest ik uw stem

verstaan….

Petrus begrijpt het niet, Matteüs 16:21-28
De verheerlijking op de berg, Matteüs 17:1-13
De vis met de munt, Matteüs 17:24-27
DATABANK
maandag 25 januari
dinsdag 26 januari

Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Voorstelling (bibliotheek Zuidwolde) groep 1 en 2

donderdag 4 febr
maandag 8 febr
donderdag 11 febr
dinsdag 16 febr
woensdag 17 febr
woensdag 24 febr
maandag 29-02 t/m vrijdag 04-03
donderdag 10 maart
maandag 21 maart

Open avond VO 19.00-21.00
Open avond VO 19.00-21.00
Presentatie van Bartimeüs over zendingsdoel
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag, kinderen vrij
Rapport groep 1 t/m 7
Voorjaarsvakantie
Gr 6/7 Drents museum
Studiemiddag; kinderen vrij vanaf 12.00 uur

ALGEMEEN
SCHOOLNIEUWS
Openingen
In één week twee openingen bij mogen wonen, waarbij voor beide vooraf intensief overleg is geweest.
Donderdagmiddag werd officieel de bibliotheek op school geopend. We denken dat kinderen daardoor
meer gaan lezen. Vond het best wel aardig dat ik in de krant las, dat wij de enige school in de Wolden
zijn, waar boeken mee naar huis mogen. (zie bijlage)
Afgelopen maandagmiddag hebben we als team de laatste cursusmiddag woordenschatontwikkeling
gehad en daar bleek ook nog weer eens hoe belangrijk het is dat juist in tijd dat kinderen niet op school
zijn er aandacht is voor lezen, woorden verklaren etc. Ik hoop van harte dat de bibliotheek in school het
lezen bevordert.
Een klein voorbeeldje hoe belangrijk het is veel te lezen en woorden te duiden: In groep 8 was een
toetsvraag: In hoeverre lijken onderstaande gebieden op elkaar qua bevolkingsdichtheid. Kinderen
konden de gegevens prima aflezen, maar kenden het woord qua niet, waardoor velen de vraag fout
beantwoordden. Dat soort woorden gebruiken we niet in onze spreektaal en daarom is het van het
grootste belang dat er veel gelezen wordt om woorden en begrippen aan te leren. In onze bibliotheek
vaak splinternieuwe uitdagende boeken, waar je blij van wordt bij het lezen.
Beanka v. Boven en Femke Engelsman hebben speciale cursus gevolgd en zijn, naast Marleen Herbers,
de trekkers van dBoS. Van harte bedankt voor alle inspanningen.
Mede door vertrek van een student, zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers om de bibliotheek te
bemensen, met name voor de maandag. Iets voor u? Opa, oma ook van harte welkom. ( tijd: 12.45 13.15 u en 14.45 - 15.15 u )

Zaterdagmorgen is de peuterspeelzaal officieel geopend onder grote belangstelling van ouders van
peuters. Het deed me goed dat aanwezigen, na aanvankelijke aarzelingen over de verhuizing van
dorpshuis naar hier, enthousiast waren over onze locatie. Blij ook voor het dorpshuis, dat zij hun ruimte
weer verhuurd hebben.
De samenwerking met Gabriëlle als leidster en Nyreen als vrijwilligster, verloopt prima. Maandag een
bijeenkomst in de Wolden gehad over I.K.C ontwikkeling ( integraal kindcentrum) en dan blijkt dat er best
nog wel stappen gezet moeten worden, maar dat we hier in Alteveer, weliswaar op kleine schaal, een
voorbeeld zijn voor ook de grotere dorpen in de gemeente.
Tijdens de opening werd door Sandra Pit van Doomijn nog eens benadrukt dat de peuterzaal er niet
alleen voor kinderen is die naar onze school gaan, maar ook toekomstige “Bosranders” zijn van harte

welkom. Dat streeft ook de kinderopvang na.
De peuterzaal heeft ook een goed onderkomen in het voormalige kleuterlokaal . Toch hoop ik dat dat er
weer een tijd komt dat we ruimtegebrek krijgen, omdat er weer twee kleutergroepen gehuisvest moeten
worden. Mocht dat zo worden, dan zoeken we dan wel weer naar oplossingen.
De gemeente de Wolden wil ook meer werk maken van voorschoolse voorzieningen met name voor
kinderen die extra aandacht behoeven ( V.V.E. beleid = voor en vroegschoolse educatie) Als je dan als
school al een volwaardige peuterzaal binnen je muren hebt, wordt overleg en uitvoering een stuk
gemakkelijker. Op landelijk niveau is ontwikkeling van integrale kindcentra een hot item. Ik ben er trots op
dat we dat hier in Alteveer/Kerkenveld al aardig voor elkaar hebben.
K.D.V.
Wanneer je de school binnenkomt via de kleuteringang, dan is er ’s morgens vroeg al veel leven in de
brouwerij bij de kinderopvang. Het aantal baby’s wat hier opgevangen wordt is groeiende, mede door de
mogelijkheid van flexibele opvang. De school heeft intussen al een magazijn ontruimd, waardoor een
tweede slaapplaats voor kinderen is gerealiseerd. Doet me denken aan een marktkraam waar veel
mensen voor staanI daar wordt het steeds drukker.
Inlichtingen bij Nannies Netwerk, of bij mij.
Kwaliteitszorg
Kwaliteit bewaken en verbeteren. De 2 speerpunten vanuit kwaliteitszorg om dit planmatig op te pakken.
Vorig voorjaar is er een oudervragenlijst afgenomen onder alle ouders van onze school. Op dit moment
werken wij nog steeds aan verbeterpunten die daar uit zijn gekomen. Om sommige zaken toch specifiek in
beeld te krijgen hebben wij er voor gekozen om dit jaar als pilot een EXIT vragenlijst in te laten vullen door
de ouders van de kinderen in groep 8. Deze groep heeft immers doorgaans 8 schooljaren op onze school
meegemaakt en kan daarom een goed beeld geven van diverse zaken. De ouders van de kinderen in
groep 8 kunnen daarom in mei een oproep verwachten om deze vragenlijst in te vullen en wij hopen van
harte dat u gebruik wilt maken van deze gelegenheid.
Informatie bij calamiteit
Terugblikkend op extreme gladheid begin januari.
Als er een calamiteit is vindt u deze informatie op de schoolwebsite en zullen wij u informeren per mail. Bij
iets onverwachts wordt u gebeld. Dat laatste is in een enkel geval niet goed gegaan, daarvoor excuus. Bij
extreme omstandigheden dus altijd website raadplegen.
Heb als directeur weer ervaren dat welk besluit je ook neemt, over school sluiten of juist openhouden, er
altijd divers gereageerd wordt, ondanks poging tot duidelijke besluitvorming en communicatie. Zal er wel
bij horen.
Klankbordgroep ouders
Donderdag 21 januari eerste helft agenda afgewerkt. Net als vorig jaar een zinvolle avond om te ervaren
hoe u als ouders tegen de school aankijkt. Sommige aangedragen punten kon ik direct weerleggen,
andere vergen meer tijd en soms blijkt ook iets niet oplosbaar.
Eén punt wat er uit sprong was dat ook ouders zich ergeren aan het te laat komen van kinderen, met
name bij de kleuters. Er is best begrip voor dat het je als ouder overkomt dat je een enkele keer te laat
komt. Maar op dit moment zijn er meerdere ouders , die stelselmatig te laat hun kinderen brengen. Als u
dan te laat bent, dan hebben we afgesproken dat u na de tweede bel niet meer meegaat om uw kind in de
klas te brengen. Wanneer een kind stil gaat zitten, zonder uitvoerig afscheid te nemen is dat veel minder
storend, dan te laat komen met ook nog eens afscheidsritueel. Ook wat dat laatste betreft: Aanwezige
ouders in de klankbordgroep vonden dat een kind prima zelfstandig de klas in kon gaan, waarbij op de
gang afscheid genomen wordt. Zèlf vraag ik me echt af of u als ouders bij het naar de winkel gaan op
eenzelfde uitvoerige manier afscheid neemt, als op school.

Kerstdienst / opbrengst collecte
Wauw! De collecte tijdens de kerstdienst heeft 205,30 opgebracht! De opbrengst gaat geheel naar
kansarme kinderen in Ethiopië. In dit land zal ik in mei een halve marathon gaan lopen. Een sportieve
daad omzetten in hoop!
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage! U kunt mijn blog vinden www.muskathlon.com deelnemer: Marloes
Tjoelker.
Nogmaals hartelijk bedankt,
met vriendelijke groet, Marloes
De nationale voorleesdagen

Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of
overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast
heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip . Wij besteden daarom dit jaar
op school ook aandacht aan de nationale voorleesdagen. Op de website www.nationalevoorleesdagen.nl
staan nog tips voor het voorlezen en een leuke tip voor een app passend bij het prentenboek van het jaar.

Afscheid leerling
We waren al een poosje in overleg over de best gedachte vorm van onderwijs voor Jelle Kleine.
Zorgvuldige afweging heeft ertoe geleid dat Jelle in januari naar de Kameleon, school voor speciaal
basisonderwijs in Hoogeveen, is gegaan. Soms moet je constateren dat plaatsing op een andere school
meer perspectief biedt, dan met hulp doorgaan op dezelfde school. We wensen Jelle alle succes toe in
zijn nieuwe leeromgeving.
Nieuwe leerlingen
We mogen welkom heten in groep 1: Noël Fik en Demi Guichelaar
Een fijne schooltijd toegewenst op de Wegwijzer.
TSO
Voor contact met de TSO kunt u mailen naar tso@wegwijzeralteveer.com

ANDER NIEUWS
Sova training voor groep 7 en 8
Wanneer u als ouder zou willen dat uw kind sociaal vaardiger wordt, dan kan een training hiertoe
bijdragen. Het Centrum van Jeugd en Gezin biedt hiervoor een training aan. (zie bijlage)

Scala kinderatelier
Op 11 februari start Scala met het kinderatelier Blazersklas i.s.m.
muziekvereniging de Woudklank voor de groepen 5 t/m 8.

Activiteitenkalender
In de activiteitenkalender staan activiteiten voor de periode van januari, februari en
maart 2016 die aangeboden worden voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Meer informatie over de
activiteiten is te vinden op www.actiefnaschooltijd.nl. (zie bijlage)
Buurtwerker Stichting Welzijn de Wolden
Nadat ik een fijne ontmoeting had met de ouderraad leek het een goed idee om u iets te vertellen over
mijn werk als Buurtwerker voor Stichting Welzijn de Wolden.
Mijn naam is Marleen Herbers, ik werk 8 uren per week voor de dorpen Alteveer,
Kerkenveld, Linde en Drogteropslagen. U kunt mij tegenkomen in het dorp bij allerlei
activiteiten of op school (waar ik tevens als cultuurcoach werk).
Ook laat ik me graag uitnodigen bij vergaderingen van dorpsbelangen of andere
groepen (jongeren, vrouwen van nu, speeltuinvereniging, ik noem maar iets) om vanuit
Stichting Welzijn als buurtwerker u te ondersteunen.
Als Buurtwerker kan ik u helpen bij opzetten van activiteiten die van belang zijn voor de
leefbaarheid en samenhang van uw dorp, voor kinderen, jongeren volwassenen en ouderen. Samen
kunnen we werken aan activiteiten op gebied van sociale ontmoetingen.
Maar ook heel praktische zaken die door inwoners aangegeven worden en waarvan niet meteen duidelijk
is hoe het aangepakt moet worden of wie daarvoor benaderd moeten worden.
Doordat ik veel contact heb met andere buurt-en sociale werkers in onze gemeente heb ik via hen snel
informatie die voor ons van belang kan zijn om bepaalde zaken wat sneller te regelen en hoeft niet
iedereen weer opnieuw “het wiel uit te vinden”.
De Bibliotheek op School:
U heeft vast al gezien dat er een mooie bibliotheek op school gekomen is. Samen met de directeur, Juf
Engelsman, Beanka van Boven en met hulp van de stagiaires kunnen kinderen bijna elke dag nieuwe
boeken lenen. Gelukkig merken we dat ze daar ook goed gebruik van maken, en dat vinden we fijn.
Maar I.we zouden het ook erg fijn vinden als er inwoners van Alteveer ons willen versterken bij de
uitleen (maandag, dinsdag, donderdag van 14.45 – 15.15 uur). Het gaat om innemen en uitlenen van
boeken, maar ook om het helpen van kinderen bij het kiezen van een mooi boek.
U kunt me bereiken op 06 10186974, of via de mail; marleenherbers@welzijndewolden.nl

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 / 2
De afgelopen weken hebben we gewerkt over het thema familie.
Ieder kind heeft familie. De mensen met wie je thuis woont, je vader, moeder, broer of zus, dat is het gezin
waar je bij hoort. Ze zijn familie van je.
Bij ieder kind ziet de samenstelling van het gezin er weer een beetje anders uit.
Soms ben je de oudste, jongste, middelste of enigst kind thuis.
Elk gezin heeft zo zijn eigen gewoontes en regels.
Je hebt ook familie, die niet bij je thuis woont. Je hebt ooms en tantes, neven en nichten, opa en oma; ze
horen bij je, maar wonen niet bij je onder één dak.
Bij familie ga je wel vaak op bezoek, je gaat er logeren en je viert met elkaar familiefeesten, zoals een
verjaardag.
Iedereen heeft familie, ook al zie je die niet heel vaak.
Het nieuwe thema waar we volgende week mee gaan starten is “gezondheid”.
De nationale voorleesdagen zijn ook weer van start gegaan.
Dinsdagmorgen hebben we een prachtige voorstelling van poppentheater Jinky’s Mikmak gehad in de
Bibliotheek Zuidwolde.
De voorstelling ging over het prentenboek “We hebben er een geitje bij”.
GROEP 3 / 4
De week na de vakantie liep iets anders dan gedacht. Uniek om over straat te kunnen schaatsen!
Verjaardag juf Klunder
Gelukkig konden we maandagmiddag 11 januari met z’n allen de verjaardag van juf Klunder vieren. Die
middag kwamen veel kinderen prachtig verkleed naar school. We hebben de hele middag spelletjes
gedaan en juf moest nog flink zoeken naar het cadeau! Ze was heel erg blij met de prachtige map met
opwekkingsliederen (met gitaaraccoorden; wordt het toch eens tijd voor de juf om het weer eens te gaan
proberen!). Ook heeft ze blauwe nagellak, parfum en prachtige tekeningen gekregen. Bedankt hiervoor!!!
Les van de brandweer
Dinsdagochtend waren er 2 brandweervrouwen in de klas. Via het digibord vertelde Ingeborg over een
jongetje dat lucifers had gevonden. Op zijn kamer stak hij er één aan, maar toen hij deze van schrik
weggooide, vloog het dekbed in de brand. De kinderen hebben heel veel van de brandweer geleerd. Hoe
je b.v. een vlam in de pan moet blussen, dat je met rook laag bij de grond moet blijven en nog veel meer!
Op het laatst vroeg Ingeborg wie van de kinderen een brandweerpak aan wilde passen. Die riepen echter
dat juf het pak aan moest, dus de juf was die dag even een echte brandweervrouw:-)!

Afscheid Jelle
Jelle Kleine gaat inmiddels naar een andere school, namelijk de “Kameleon” in Hoogeveen. Vrijdag 15
januari hebben we afscheid van hem genomen. De kinderen hebben mooie afscheidsbomen met
zwaaiende handjes gemaakt en een afscheidsboek met mooie tekeningen en tekstjes. Ook kreeg Jelle
nog een bal en stiften.
Dag Jelle! We gaan je missen! Veel plezier op je nieuwe school!
GROEP 5
Onvergetelijke ochtend
Woensdag 13 januari mochten wij, als pabostudenten, een hele ochtend les geven aan groep 5 van de
wegwijzer. De kinderen wisten van niets, wat het nog leuker maar ook spannender maakte. Vier van ons
kregen de kinderen voor het eerst te zien, maar hadden direct de indruk dat dit een erg leuke klas was. Dit
bleek later ook echt zo te zijn tijdens alle lessen die we hebben gegeven. Het was geweldig om te zien
hoe enthousiast de kinderen waren en hoe goed ze mee deden met alle lessen die we bedacht hadden.
Juf Bosscha was ook erg enthousiast over deze ochtend, wat natuurlijk ons ook erg enthousiast maakte.
Kortom we hebben een erg leuke ochtend gehad met groep 5 en we hopen natuurlijk dat de kinderen er
ook nog van geleerd hebben. We willen de school nog bedanken dat wij hier de ochtend les mochten
geven. Het was een hele leuke ervaring en we hebben er veel van geleerd.
Marijke Zijlstra, Iris Spijkstra, Chantal Eefting, Laura Prins en Anne IJmker
Onvergetelijke middag
Wat een bijzonder weer is het toch. Van heel warm naar heel koud. Zo koud waardoor het afgelopen
vrijdag mogelijk was om met z’n allen te schaatsen op de Rieg. Eén telefoontje van de ijsbaan en
iedereen in rep en roer. Snel werden briefjes gemaakt, gemaild en meegegeven. Telefoontjes werden
gepleegd, kinderen (en ouders) namen voor andere kinderen schaatsen mee. Op het ijs kwamen wij
vaders en moeders tegen die het mailtje hadden gelezen en snel hun zoon of dochter de schaatsen onder
bonden. Wauw! Uiteindelijk konden heel veel kinderen schaatsen. En de kinderen die geen schaatsen
hadden? Die hebben ook veel plezier gehad door over het ijs te rennen of ze zaten in één van de rollators.
Wat hebben wij genoten van deze prachtige zonnige, gezellige middag. Iedereen bedankt.
Er zijn een paar foto’s gemaakt, zie groepssite.
GROEP 8

Schooladvies richting VO
Wanneer alle toetsuitslagen van groep 8 in kaart zijn gebracht en
geanalyseerd, heb ik met de I.B er en de directeur overleg over
het uiteindelijke schooladvies dat wij voor elk kind geven. Dat
advies is niet alleen gebaseerd op de toetsuitslagen vanaf groep
6, maar persoonskenmerken als taakgerichtheid en motivatie
spelen daarbij ook een rol. In de zgn. plaatsingswijzer vanuit het
VO Hoogeveen, zijn de cito uitslagen van de afgelopen jaren wel
van groot belang. Schooladvies is nagenoeg bindend voor het
V.O., omdat pas in mei achteraf de resultaten van de cito
eindtoets binnen komen.
Alleen wanneer de resultaten van de eindtoets hoger uitvallen kan dat punt van overleg zijn met
de ontvangende school voor V.O. Wij stellen ons advies niet bij en zitten daar als school verder
niet tussen! Op dinsdagmiddag en avond 16 februari wordt u uitgenodigd middels een briefje
voor een gesprek over de adviezen.

Informatie inwinnen over middelbare scholen
Deze maanden staan in het teken van zoeken naar een geschikte school na de basisschool. Om
aan informatie over een school voor voortgezet onderwijs te komen, kunt u:
informatie vragen op de basisschool;
samen met uw kind naar de open dag van een school gaan;
een school vragen naar de schoolgids of het schoolplan;
de kwaliteit van een school bekijken op de website van de Inspectie van het Onderwijs
(Onderwijsinspectie).
Open dagen op scholen voor voortgezet onderwijs
De meeste scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in januari of februari een open dag. U
en uw kind kunnen dan kennismaken met de school en spreken met docenten en leerlingen. Wij
richten ons vooral op het VO in Hoogeveen en het Terra in Meppel vanwege de keuze die
sommigen maken voor groen, maar er zijn in de regio natuurlijk meerdere keuzes mogelijk zoals
het VO in Hardenberg en het VO in Dedemsvaart. Voor de open dagen verwijs ik naar de sites
van deze scholen of de groep 8 site, waar bovenin de taakbalk een link staat naar enkele scholen
voor voortgezet onderwijs.
Schoolgidsen voortgezet onderwijs
Elke school brengt ook ieder jaar een schoolgids uit met veel informatie over:
de lesmethode;
de organisatie van het onderwijs;
lestijden;
vakantierooster;
schoolkosten;
speciale programma's van een school. Bijvoorbeeld voor kinderen die extra hulp nodig hebben.
Of kinderen die hoogbegaafd zijn.
Veel succes gewenst bij het vinden van de juiste school. Voor overige nieuwtjes over activiteiten
van groep 8 verwijs ik naar de groep 8 site. Hier zijn onder andere foto’s van het schaatsen op
“De Rieg” te vinden.

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 24 februari 2016

