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Nieuwsbrief 8, cursus 2016/2017

KIND OP MAANDAG
Week 18: 1 t/m 5 mei 2017
NLB lied 162: In het begin lag de aarde verloren.
God maakt de hemel en de aarde, Genesis 1:1-25
God maakt de mensen, Genesis 1:26-2:3
Het paradijs, Genesis 2:8-25
Week 19: 8 t/m 12 mei 2017
Adam en Eva doen wat niet mag, Genesis 3
Noach moet een ark maken, Genesis 6:9-22
In de ark, Genesis 7:1-24

NLB lied 628:3:De herder heeft zich niet vergist...

Week 20: 15 t/m 19 mei 2017
NLB lied 350:4,5: Wij staan geschreven...
Een duif met een takje, Genesis 8:1-14
Uit de ark, Genesis 8:15-9:7
God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17
Week 21: 22 t/m 26 mei 2017
De toren van Babel, Genesis 11:1-9
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11

NLB lied 981: Zolang er mensen zijn op aarde.

Week 22: 29 mei t/m 2 juni 2017
NLB lied 702: Geschenk uit de hemel...
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10
DATABANK
Studiedag 4 mei
woensdag 10 mei
donderdag 11 mei
vrijdag 12 mei
maandag 15 mei
woensdag 17 mei
donderdag 18 mei
dinsdag 23 mei
woensdag 24 mei
donderdag en vrijdag 25 mei - 26 mei
maandag 4 juni
donderdag 8 juni
maandag 19 juni t/m donderdag 22 juni
woensdag 28 juni

Kinderen vrij
Opening speel/belevingsbos Kerkenveld
NME natuurpad bij school: Vogels
gr 4/5 Schrijfster, Manon Sikkel op bezoek
Jouwbuzz groep 3- 8
bankbattle groep 8
Schoolreis groep 3, 4 en 5
Ledenvergadering
Gastles dode hoek groep 8
Hemelvaartvakantie (kinderen vrij)
Pinkstermaandag (kinderen vrij)
Groep 5 t/m 8 sportdag (kinderen groep 1 t/m 4 naar school)
Wandel 4 daagse
Studiedag: kinderen vrij

donderdag 13 juli
vrijdag 14 juli

Feestdag op school
Receptie afscheid Wim Kamphuis 19.00 tot 22.00 uur

Vakantieregeling 2016 -2017
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

vrijdag 05-05
donderdag 25-05 en vrijdag 26-05
maandag 05-06
Maandag 24-07 t/m vrijdag 01-09

Studiedag
Studiedag

donderdag 4/5
woensdag 28/6

2e rapport

woensdag 5/7

ALGEMEEN
SCHOOLNIEUWS
De “oude” directeur is bezig zich voor te bereiden op zijn vertrek en zijn opvolgster staat in de startblokken
en stelt zich graag nader aan u voor.
“In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat ik m.i.v. volgend schooljaar benoemd ben als
nieuwe directeur op De Wegwijzer.
Een mooie reden dus om mezelf alvast een beetje aan jullie voor te stellen. Zoals eerder vermeld is
mijn naam Gaby Boonstra. Ik ben 39 jaar en inmiddels 18 jaar gelukkig getrouwd.
De afgelopen jaren ben ik in verschillende functies, waaronder waarnemend directeur, werkzaam
geweest op een dorpsschool in Gees en de laatste jaren als intern begeleider op SBO De Carrousel in
Hoogeveen.
Ik werk sinds mijn afstuderen al met veel plezier in het basisonderwijs. Voor mij is het belangrijk dat
kinderen met plezier naar school kunnen gaan. Dat de school een plek is waar ze zich veilig voelen,
gezien worden
en waar ze hun eigen mogelijkheden en talenten verder kunnen ontwikkelen. Ik hoop dan ook dat ik daar
bij uw zoon of dochter een bijdrage aan kan gaan leveren.
Maar dat kan ik natuurlijk niet alleen. Ik wil dit graag samen met het team gaan doen, maar ook zeker in
samenwerking met u als ouder(s), verzorger(s). Daarom hoop ik u allen t.z.t. te mogen ontmoeten en
beter te leren kennen.
Naast mijn werk geniet ik ervan om te wandelen, te lezen en af te spreken met vrienden. Daarnaast ben
ik, samen met mijn man, actief in onze kerkelijke gemeente.
Tot zover een eerste kennismaking. Ik kijk er naar uit om na de zomervakantie op De Wegwijzer aan de
slag te gaan en samen bij te dragen aan de zorg voor uw zoon of dochter.”
Gaby Boonstra
Splitsing groep 1/ 2
We hebben de goede gewoonte om de kleutergroepen deels te splitsen op moment dat het leerlingaantal
rond de 30 komt. Voorgaande jaren was er op twee morgens extra inzet van een leerkracht, maar dan van
9.00 - 11.30 u. In de beeldvorming naar ouders werden kinderen dan in de volle klas gebracht en ook
weer opgehaald. Mede daarom is er nu voor gekozen om de jongste kleuters en oudsten twee volle
morgens apart les te geven. Daarnaast zijn de jongste kinderen op dinsdagmiddag en vrijdagochtend
thuis. Met deze maatregel wordt voorkomen dat met name de jongste kleuters ondersneeuwen in een
grote kleutergroep en kunnen we beter onderwijs op maat verlenen.
Ouders van kleuters hebben al apart bericht gehad over deze voorgenomen splitsing èn mededeling dat
Mia v. Leeuwen een aantal weken op arbeidstherapeutische basis ondersteuning biedt in de
kleutergroepen. Geen groepsverantwoordelijkheid komende weken i.v.m. besluit van Mia en haar partner
om niet samen verder te gaan. We wensen Mia komende periode veel sterkte om “de boel weer op de
rails te krijgen “.

Vakantieregeling 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 23-10 t/m vrijdag 27-10
maandag 25-12 t/m vrijdag 05-01
maandag 26-02 t/m vrijdag 02-03
vrijdag 30-03 t/m maandag 02-04
vrijdag 27-04 t/m vrijdag 04-05
donderdag 10-05 en vrijdag 11-05
maandag 21-05
maandag 23-07 t/m vrijdag 31-08

Studiedag
Studiemiddag
Studiemiddag
Studiedag
Studiemiddag
Studiedag

woensdag 27-09
maandag 2-10
dinsdag 10-10
woensdag 14/2
donderdag 17/5
woensdag 4/7

In de loop van het jaar zullen nog een aantal studiemiddagen worden gepland.

Eindtoets
Tijdens het maken van de eindtoets voor kinderen van groep 8 sprong meester Kamphuis bij om kinderen
uit groep 7 les te geven. Daardoor kon groep 8 in alle rust de toets maken. We zijn zeer belangstellend
hoe de resultaten zullen zijn. Te meer, omdat dit de eerste keer was dat we een andere toets hebben
gedaan dan de CITO eindtoets. Scholen zijn verplicht een eindmeting te doen, maar vrij in keuze welk
instituut de toets aanbiedt. Uiteraard alleen keuze voor gevalideerde toetsbureaus. Voor
geïnteresseerden: de IEP toets. Deze toets is veel minder omvangrijk dan de CITO eindtoets. Scheelt
dus toetsstress !! De eindtoets wordt gebruikt om naast de schooladviezen te gebruiken. Als de score
hoger uitkomt dan het gegeven schooladvies, moet de school haar advies heroverwegen. Ook al is de
uitkomst lager dan schooladvies, dan blijft eerder gegeven advies leidend.
Heroverwegen wil niet zeggen, dat de de school, alles afwegend, zomaar haar eerder gegeven advies
moet bijstellen. Ze moet de uitslag van de eindtoets meewegen en bij verschil van inzicht in overleg
treden met de ouders. Vorige week heb ik het rapport van de onderwijsinspectie “De staat van het
onderwijs 2016 “ doorgelezen. Daarin staan een aantal zeer lezenswaardige opmerkingen en uitkomsten
van onderzoeken.
Het blijkt o.a. dat van leerlingen bij wie het advies van school en de eindtoets overeenkomen, slechts een
paar procent opstromen , dan wel afstromen de eerste jaren op het V.O. Leerlingen met een hogere
uitslag op de eindtoets dan het schooladvies stromen vaker af naar een lager niveau. Van de leerlingen
met een relatief laag of relatief hoog niveau op de eindtoets t.o.v. het schooladvies blijft slechts een paar
procent op het niveau waarop ze zijn ingestapt en eindigen toch weer op het niveau wat door de
basisschool is aangegeven. U mag met mij hopen dat eerder afgegeven schooladvies en uitkomst
eindtoets met elkaar overeenkomen, omdat dan de grootste kans bestaat dat uw kind op de juiste plek
terecht komt. In kranten en andere publicaties heeft u kunnen lezen dat veel ouders leerkrachten van
groep 8 onder druk zetten om bij die heroverweging het hoogste advies te geven. Ik wens ouders en
leerkracht goede inhoudelijke gesprekken toe, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, het belang
van het kind voorop stellend. Het rapport over de staat van het onderwijs is in te zien op de site van de
inspectie basisonderwijs.

Koningsspelen

‘WOW, wat staat daar nou op het voetbalveld!’ één van de vele reacties van de kinderen, toen ze de
stormbaan zagen met een gigantisch grote aap erop. Het was nog even spannend of we het enorme
gevaarte in de benen zouden krijgen. Aangezien de stoppen waren doorgeslagen. Gelukkig stond hij
precies op tijd en hebben de kinderen niets gemerkt van dit ietwat stress-momentje (met dank aan de
buren waar we stroom van mochten gebruiken). Wat hebben we geboft met het weer! Het was vroeg in de
ochtend gewoon warm. Dit zorgde voor net dat beetje extra. Het was een andere opzet dan voorgaande
jaren. De onderbouw en de bovenbouw hadden we dit jaar opgesplitst. Veel materialen konden we lenen
van gemeente Zuidwolde en de jeu de boules mochten we lenen van de Alke, waarvoor dank. Ook willen
wij alle vrijwilligers bedanken, want zonder jullie hulp was dit alles niet mogelijk geweest. Jullie waren
TOP! Samen waren we een ijzersterk team en liep alles uitermate voorspoedig, deze dag hebben we echt
samen gedaan!
Op facebook staan de foto’s!
Stoeprandtoernooi
Vrijdag 31 maart hebben voorrondes plaatsgevonden voor het Stoeprandtoernooi voor de kinderen van
groep 5 t/m 8. Het JOGG-Team De Wolden heeft dit georganiseerd. Wie hebben de voorrondes
gewonnen:
- Groep 5: Anouk en Jarno;
- Groep 6: Lieke en Vince;
- Groep 7/8: Emiel en Senna
Knap gedaan! Op 3 mei vindt de finale van het Stoeprandtoernooi plaats bij korfbalvereniging ZKC’19
aan de Zuider Esweg 1d in Zuidwolde. Het start om 15.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. Het zou leuk zijn
als er toeschouwers aanwezig zijn om de kinderen flink aan te moedigen (zie bijlage).
NME, project vogels
In week 19 staat het project vogels centraal. Op donderdag 11 mei zullen alle groepen een ontdekpad
volgen en verder zijn er in de klassen diverse lessen die over dit onderwerp zullen gaan. De IVN( instituut
voor natuureducatie) heeft het onderwerp inmiddels bij alle leerkrachten in de gemeente de Wolden
geïntroduceerd.
Zwemmen voor de groepen 3 t/m 8
Het schoolzwemmen start donderdag 11 mei. Kinderen uit groep 3 t/m 8 gaan wekelijks met de bus naar
het zwembad in Zuidwolde. Verzoek aan de ouders van kinderen uit groep 3 om aan de leerkracht aan te
geven of zoon of dochter over een diploma ( of meerdere ) beschikt, of nog niet.
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen makkelijke kleren aan hebben.
Indien er niet gezwommen mag worden, dan s.v.p. een briefje mee voor de leerkracht.
Vooraankondiging ledenvergadering
Dinsdagavond 23 mei is er de ledenvergadering van onze school.
We geven u inzicht in financiële positie van school en hoe de school erbij staat ook in relatie tot de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen en leerrendementen. Houd deze datum vrij.

Sportdag voor kinderen uit groep 5 t/m 8.
We vertrekken ‘s morgens al vroeg op de fiets naar Zuidwolde .Vertrektijd 8 uur of misschien wel eerder.
nader bericht daarover volgt.
In tegenstelling tot andere jaren hebben de kinderen uit groep 1 t/m 4 hebben die dag gewoon
school ( groep 4 zit bij groep 3 in )!!
De jaarlijkse sportdag vindt dit jaar plaats op donderdag 8 juni. Ook dit jaar wacht de kinderen een
spectaculair programma, met voor ieder wat wils. Zo staan er zoals ieder jaar atletiekonderdelen op het
programma maar ook het zwemmen. Een zwembroek of badpak is dus wel zo handig. Het precieze
programma wordt in de week van de sportdag bekend gemaakt.
Wandel vierdaagse
Dit jaar wordt er een Wandelvierdaagse georganiseerd van 19-22 juni.
Het thema is "Er-door-heen". We gaan door de omgeving van beide dorpen en ook onderweg gaan we
"er-door-heen". Ben je nieuwsgierig meld je dan aan!
De opgavekaarten worden op maandag 29 mei uitgedeeld en moeten voor vrijdag 2 juni weer ingeleverd
worden.
Maak het onderweg vooral zelf gezellig om met jouw klas, vrienden en vriendinnen samen te lopen.
En zit je er-even-door-heen, zet hem op want op de laatste dag krijgt iedereen die zich opgegegeven
heeft een medaille!
groet namens de organisatie, Janet Botter
Lancering Facebook CBS De Wegwijzer
De eerste ouders hebben ons al weten te vinden
, de Wegwijzer staat op Facebook!
https://www.facebook.com/wegwijzeralteveer/
Met onze Facebookpagina willen wij zoveel mogelijk ouders en andere geïnteresseerden informeren over
de vele activiteiten die wij beleven met de kinderen op onze school.
Graag publiceren wij op deze social media site foto’s en filmpjes. Ouders konden bezwaar aantekenen en
aangeven dat hun kind minder herkenbaar te zien zou zijn via de Facebookpagina van de school. Wij
hopen dat onze Facebookpagina een groot succes zal worden met vele volgers en vragen u onze school
hiermee op de kaart te zetten.
Nieuwe leerlingen: in groep 1 mogen we Lizz Kleine, Aniek Visscher en Bruce Buijs
welkom heten. Een fijne tijd toegewenst op de Wegwijzer.
TSO - Broodschool
Aan- en afmelden kan via tso@wegwijzeralteveer.com (graag mailen voor 10.00uur!)
Nieuwe strippenkaarten kunt u bij ons kopen voor €10,- per stuk per kind of bij afname van 2 of meer
voor € 9,- per stuk per kind!
Als uw kind af en toe komt en u schaft liever geen strippenkaart aan, dan kan uw kind eenmalig €1,meebrengen.
groeten van de TSO,
Beanka van Boven, Marisca Vogelzang, Wendy Koekoek, Nyreen Sportel

ANDER NIEUWS
Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei wordt voor de eerste keer een dodenherdenking gehouden in ons tweelingdorp.
We kunnen terugkijken op een hele mooie onthulling van het monument. De belangstelling was
overweldigend. Complimenten voor het organiserend comité. Ik hoop en verwacht dat u ook bij de
herdenking op 4 mei met uw kinderen aanwezig kunt zijn om de vrijheid te herdenken en er letterlijk even
bij stil te staan dat we sinds 1945 in Nederland geen oorlog meer kennen. Ik weet dat landelijk een
discussie gevoerd wordt over herdenken van oorlogsslachtoffers op 4 mei - niet voor niets
dodenherdenking - òf het in een veel bredere context plaatsen van internationale brede initiatieven,
vluchtelingenstromen en persoonlijke ervaringen. De eerste groep houdt meer vast aan de exclusiviteit
van dodenherdenking van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Zij vindt dat als je alles wil gedenken
op eenzelfde moment, je uiteindelijk niets meer gedenkt. Een beetje: de verjaardag van een ouder en kind
op dezelfde dag vieren. Wiens verjaardag vier je dan uiteindelijk ?
Ieder kan die herdenking naar eigen beleving inkleuren en dat is dacht ik ook de bedoeling geweest van
de initiatiefgroep die er voor gezorgd heeft dat we een herdenkingsplek hebben.
Mag ik nog wel vragen of kinderen tijdens zingen van het Wilhelmus ook daarin respect betonen, door
mee te zingen, maar zeker niet ondertussen met elkaar te praten of te stoeien en tijdens de 2 minuten
stilte ook daadwerkelijk stil zijn. Het Wilhelmus zingen bij een herdenkingsbijeenkomst heeft toch een
andere status dan wat we in voetbalstadions zien waar na afloop of al tijdens de laatste regel geklapt en
gejoeld wordt.
Programma Dodenherdenking op 4 mei 2017
19.00 uur Dorpshuis Alke open
19.30 uur Welkom door Ad Hazen
19.40 uur Voordracht door vice voorzitter van de gemeenteraad dhr. D. Oosterveen
19.45 uur Stille tocht naar het monument
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Zingen 1e en 6e couplet van het Wilhelmus
Daarna krans c.q. bloemlegging.
Het voorlezen van een gedicht(en)
Einde bijeenkomst.
Naschoolse activiteiten Brede school De Wolden
Er zijn weer tal van leuke activiteiten te doen voor kinderen. We hopen natuurlijk op veel enthousiaste
deelnemers. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden snel op de website
www.actiefnaschooltijd.nl. (zie bijlage)
Sport- en Cultuurweek
Ga je deze zomer, om wat voor reden dan ook, niet op vakantie? Meld je dan aan voor de Sport- en
Cultuurweek van maandag 21 t/m vrijdag 25 augustus in Havelte.
Deze week wordt georganiseerd voor kinderen van groep 3 t/m 8.
De kinderen worden elke ochtend vanaf 9.00 uur verwacht en kunnen ‘s middags rond 16.30 uur weer
naar huis. Als het vervoer naar Havelte een probleem is, dan kan dit aangegeven worden bij de
aanmelding.
De organisatie is in handen van de sportfunctionarissen en jongerenwerkers uit De Wolden, Hoogeveen
en Westerveld. De organisatie wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Wij zetten ons
allemaal in om de kinderen vijf dagen lang onbezorgd te laten genieten.
Deelname voor deze gezellige week is gratis. (zie bijlage)
Voor meer informatie of aanmelden kan tot 1 juli 2017 bij Yvonne Hooijer van Welzijn De Wolden, tel;
0528-378686, yvonnehooijer@welzijndewolden.nl
Opening speel-, doe- en wandelbos
Op woensdag 10 mei wordt dit bos om 14.15 uur geopend. We gaan ervanuit dat kinderen die kunnen,
ook komen voor de opening. Zie bijlage voor meer informatie.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 t/m 4

Op woensdag 5 april hebben de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 door Alteveer gelopen met hun
palmpasenstok.

GROEP 1 /2

We werken alweer een tijdje over het thema “alles groeit”. Uit de zaadjes die
gezaaid zijn in de watertafel komen al mooie plantjes tevoorschijn.
De kinderen hebben allemaal hun eigen moestuintje gezaaid op school, thuis
kunnen de moestuintjes verder verzorgd worden. Misschien kan er komende
zomer al geoogst worden.
Iedereen krijgt nog een extra moestuintje mee naar huis.
We zijn ook iets geheimzinnigs aan het doen in de klas wat de mama’s niet
mogen zien en mogen weten.
Volgende week staat het project vogels centraal, waarbij we op donderdag het
ontdekpad over vogels gaan volgen.
Juf Annet Moes heeft haar stage in de kleutergroep afgesloten, nu is ze op
dinsdag in groep 4/5.

GROEP 3
De weken vliegen voorbij en inmiddels zijn wij gestart met kern 10 van veilig leren lezen, er zijn 12 kernen
dus het schiet mooi op. Met lezen leren wij steeds langere woorden, maar ook meer leesmoeilijkheden
zoals eten ( er staat een een e maar je spreekt uit een ee) . Wij kunnen het niet vaak genoeg herhalen,
maar het blijft heel belangrijk om thuis ook te lezen, een bezoekje naar de bibiliotheek of via de bestelbieb
is ook zeer aan te moedigen. Dit alles om het lezen te bevorderen.
Met rekenen oefenen wij inmiddels flinks op tempo met het automatiseren van sommen t/m 10 dus 3+5=
etc. Een leuke site om dit thuis te oefenen is rekentoppers.nl

Verder hebben wij naast de methode ook aandacht voor redactiesommen/verhaaltjessommen. Dit zijn
verhaaltjes waarin een som verstopt zit, doorgaans past cito deze vraagstelling toe tijdens de toetsen.
Ook hier is een handige site voor namelijk redactiesommen.nl. Zeker de moeite waard om eens samen op
te kijken samen met uw zoon/dochter.
GROEP 7/ 8
Verkeersexamen 2017

Het verkeersexamen is door iedereen van groep 7 en 8 behaald!. Na een intensieve voorbereiding en
examentrainingen zijn onze leerlingen van groep 7 en 8 aan het theorie en praktijkverkeersexamen 2017
begonnen. Zij verdienen allemaal een compliment, want ze zijn allemaal geslaagd. Het VVN theoretisch
Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in
verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is
minstens zo belangrijk. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen ze daarom of leerlingen de
opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer. Leerlingen
die geslaagd zijn krijgen het felbegeerde VVN Verkeersdiploma zoals op de foto te zien is. Omdat groep
7 en 8 dit jaar gecombineerd les krijgen, is er voor de eerste keer voor gekozen om leerlingen uit groep 7
aan dit examen mee te laten doen. Van harte gefeliciteerd, knap gedaan !!
Typecursus en examinering groep 7
Door de digitalisering is goed leren typen heel belangrijk geworden. Het
snel typen levert kinderen een vaardigheid op waar ze hun leven lang
profijt van hebben. Ieder jaar wordt er in groep 7 een typecursus
aangeboden. De traditionele typeles maakt steeds meer plaats voor de
online typecursussen, maar toch is het belangrijk gebleken dat er ook
fysieke begeleiding aanwezig is tijdens de typelessen. De docent kan zo
op tijd corrigeren of aanvullende tips geven waardoor het typen nog
vloeiender verloopt. Wij mogen met trots zeggen dat alle deelnemende kinderen geslaagd zijn voor hun
type examen en zij hebben inmiddels hun welverdiende certificaat mogen ontvangen.

Plusklas
Het ondernemersproject is bijna afgerond. De kinderen hebben ervaring op kunnen doen met betrekking
tot vele zaken die bij het ondernemerschap komen kijken. En dat was af en toe nog een hele kluif. Met
name het ontdekken dat je diverse investeringen moet doen en dus geld moet uitgeven waarvan je nog
niet zeker weet of je het terug gaat verdienen.
Op 9 mei hopen de kinderen producten te gaan ‘verkopen’ aan kinderen uit de groepen 2 t/m 5.
Daarna zullen beide teams hun omzet gaan berekenen en zullen wij te weten komen welk team het
meeste omzet heeft gedraaid. SpannendU..
In de tussentijd hebben we weer kindgesprekken gevoerd waarin wij onder meer samen hebben
gesproken over de huidige leerdoelen van alle kinderen waaraan gewerkt wordt in welke onderwerpen de
kinderen zich individueel zouden willen verdiepen.
Enkele van de genoemde onderwerpen zullen de kinderen uit gaan werken in de vorm van een werkstuk.
Het doel is om zelf nieuwe informatie te krijgen en dingen te leren en de werkstukken uiteindelijk ook aan
anderen in school te laten lezen om op deze wijze nieuw opgedane kennis over te dragen aan
schoolgenoten.

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 31 mei 2017

