Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

3/8/2018

Nummer 12

Bijbelverhalen
Week 11: 12 t/m 16 maart 2018
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
De jongen die in de war was, Marcus 9:14-29
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16
Week 12: 19 t/m 23 maart 2018
De rijke man, Marcus 10:17-27
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10

Agenda
Maart:
9-3: Voorstelling groep 7/8
9-3: NL doet
12-3: Brandweerlessen

PBS-regels van de week:
Komende twee weken staan de volgende ruimtes
centraal:
Week 11 en 12: Algemene ruimtes
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen in de algemene ruimtes.

13-3: Voorlezen in het
Drents
19-3: Start eieractie
20-03: Afsluiting project
22-3: Spreekuur
jeugdverpleegkundige
22-3: Ouderavond

Nieuwe leerlingen
Sophie Germs en Isabella Reijersen zijn bijna vier en komen
wennen in groep 1. Heel gezellig dat jullie op De Wegwijzer
komen. We wensen jullie veel plezier bij ons op school!
Heeft u een zoon of dochter die volgend schooljaar ook bij ons op
school komt? Of kent u kinderen uit de buurt die bij ons op school
willen komen? We vinden het heel fijn om dan nu al vast een
aanmeldingsformulier te ontvangen. Zo kunnen we een beeld
krijgen van de leerlingaantallen en deze informatie kunnen we
gebruiken om straks de groepsverdeling voor het nieuwe
schooljaar te maken. Een aanmeldformulier kunt u ophalen bij
Miranda.
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29-3: Paasviering,
continurooster

Voor op de kalender:
25-5: Schoolfeest
georganiseerd door de AC
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NLDoet
We doen dit jaar mee met NLDOET, de vrijwilligersactie van het Oranjefonds.
Op vrijdagmiddag 9 maart willen we, samen met de kinderen van groep 5 t/m 8,
de handen uit de mouwen steken. We zijn van plan de pleinen “zomerklaar” te
maken. Er hebben zich inmiddels via de website van NLDOET al voldoende
vrijwilligers aangemeld. Hulp van ouders is op deze middag uiteraard ook van
harte welkom (u hoeft zich niet via de site van NLDoet op te geven).

Oud papier
Op zaterdag 24 maart is onze school weer aan de beurt om oud papier te lopen. De volgende ouders zijn
aan de beurt: Tom Boerema, Joop Hommes, Jeffrey Marquering en Marco Filips. Verzamelen bij de Fam.
Smit. Alvast bedankt voor jullie inzet!

Luizencontrole
Afgelopen dinsdag zijn alle leerlingen weer gecontroleerd op luizen. Gelukkig is er alleen een enkele neet
gevonden. Op 10 april zal er een extra controle plaats vinden, omdat we merken dat de periode tussen twee
vakanties in eigenlijk te lang duurt. Wilt u zelf de haren van uw kind ook controleren? We horen het graag
als u zelf hoofdluis heeft geconstateerd bij uw kind, zodat wij indien nodig ook actie kunnen ondernemen.

Ouderavond 22 maart
Afgelopen maandag heeft u via de mail en op papier de uitnodiging gekregen voor de ouderavond van 22
maart. Het belooft een erg interessante avond te worden. We hebben al een aantal aanmeldingen
ontvangen en hopen komende week nog veel meer aanmeldingen te mogen krijgen. We zien u graag!
In een eerdere nieuwsbrief meldde ik u al dat er een projectgroep bezig is met het maken van plannen voor
ons dorp: “gebiedsagenda De Monden”. In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Tijdens
onze ouderavond zullen drie leden van de projectgroep aanwezig zijn. Na afloop van ons thema kunt u dan
met hen in gesprek over welke behoeften er leven voor het dorp. De meningen van alle inwoners worden
erg op prijs gesteld!

Eieractie
Ook dit jaar organiseert de activiteitencommissie weer een eieractie waarvan de
opbrengst bestemt is voor speelmaterialen voor de kinderen. In week 12 (19-23
maart) krijgen de kinderen weer een lijst mee naar huis. Op maandag 26 maart
willen we graag de lijsten weer terug op school hebben zodat we de eieren
kunnen verpakken en mee geven aan de kinderen. Uiteraard is er voor het kind
dat de meeste eieren verkoopt weer een leuke prijs. Hopelijk doet iedereen weer
mee dit jaar.
Oproep: wilt u lege eierdozen mee geven naar school? Alvast heel hartelijk bedankt!!!
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Pasen
Donderdag 29 maart vieren wij het Paasfeest met de kinderen op school. We beginnen de dag met een
viering samen met alle groepen en sluiten de dag af met een lunch in de eigen groep. We vragen daarvoor
wel om uw medewerking. We willen graag dat u iets lekkers maakt voor de lunch. Bij elke groep komt op de
deur een inschrijflijst te hangen waarop u kunt aangeven wat u wilt maken en hoeveel. Van 19 t/m 23 maart
kunt u zich inschrijven. Op donderdag 29 maart tussen 11.00 en 11.30 uur mag u het eten voor de lunch
op school brengen. Dit mag natuurlijk ook al meteen meegegeven of gebracht worden om 8.30 uur.
De lunch begint om 11.30 uur en duurt tot 12.00 uur. De leerlingen van groep 1 en 2 zijn daarna vrij. De
leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een continurooster en zijn om 14.00 uur vrij.

Gezonde school
Misschien heeft u het al in de Week in Week uit gelezen: De Wegwijzer is een gezonde school!
Kindcentrum De Wegwijzer heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde
School laat Kindcentrum De Wegwijzer zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn
opgesteld door deskundigen. Kindcentrum De Wegwijzer is trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en
een gezondere leefstijl. Zo zorgt Kindcentrum De Wegwijzer voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling
van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het
themacertificaat Welbevinden. “Het welbevinden van de
leerlingen staat voor ons voorop. Als leerlingen goed in
hun vel zitten en zich veilig voelen op school, dan zullen
ze ook beter presteren. Wij werken nu al 5 jaar als
SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) school.
We werken met duidelijke gedragsverwachtingen en
onderwijzen de leerlingen daar ook in. Iedere leerling
weet goed welk gedrag we van hem of haar verwachten.
We belonen de goede dingen die de leerlingen laten zien.
Ook geven de leerlingen elkaar veel complimenten. We
werken vanuit drie waarden: veiligheid, respect en
verantwoordelijkheid. Dit alles maakt dat de leerlingen goed op hun plek zitten op onze school, zich veilig
voelen en met respect met elkaar omgaan. Kindcentrum De Wegwijzer is een school waar we trots op zijn!”
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het
vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
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Bericht van de GMR
Een kans om mee te denken voor alle ouders van CKC Drenthe.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Christelijke Kindcentra Drenthe bestaat uit
een enthousiaste groep ouders en personeelsleden van verschillende scholen die verbonden zijn aan onze
stichting. De GMR heeft een formele rol bij het tot stand komen van beleid dat direct van invloed is op onze
leerlingen/kinderen, personeel, ouders en organisaties.
Na de fusie van CONOD en COG Drenthe op 1 januari 2018 zijn de GMR-en van beide stichtingen
samengegaan. Tijdens dit samengaan is er bij de oudergeleding van de GMR een vacature ontstaan.
Wanneer je het als een uitdaging ziet om betrokken te zijn bij ontwikkelingen binnen CKC Drenthe en
wanneer je mee wilt denken over hoe we het onderwijs voor de kinderen zo goed mogelijk kunnen
organiseren, is dit de kans! Neem eens, geheel vrijblijvend, contact met ons op om te kijken of de GMR iets
voor jou kan zijn.
Anders dan de medezeggenschapsraad op de scholen richt de GMR zich op het beleid met een
bovenschools karakter. Denk daarbij aan de meerjarenbegroting, het bestuursformatieplan en
beleidsdocumenten als een huisvestingsplan, les aan meer- en hoogbegaafde leerlingen, de nieuwe
Kindcentra en het te kort aan onderwijzend personeel nu en in de nabije toekomst.
De GMR discussieert intern over beleidsdocumenten, maar ook met het College van Bestuur en de Raad
van Toezicht. De discussie resulteert in een advies of instemming op het betreffende beleidsdocument.
Hoewel we als gesprekspartner een positief kritische houding hebben is het overleg constructief van aard.
Ook zoekt de GMR input van de achterban. Als GMR zijn we altijd zoekende hoe we het contact met de
achterban kunnen versterken. Een brede vertegenwoordiging van ouders is daarvoor belangrijk.
Wil je de kans aangrijpen om mee te denken de kwaliteit van het onderwijs op beleidsniveau te verbeteren,
schroom niet om contact met ons op te nemen.
voorzitter GMR
Frank de Ronde ( voorzitter )
Corien de Wolff ( secretaris)

fderonde@happychickenfarm.nl
c.dewolff@ckcdrenthe.nl mob. 0636287474

Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week zijn we begonnen met het project de Zuivelboerderij.
We hebben een boek gelezen over een dief op de boerderij en samen geleerd hoe een koe er uit ziet, wat
hij eet en waar onze melk vandaan komt.
We hebben gekeken hoe blij de koeien zijn als ze in de lente de wei weer in mogen. Ze springen en dansen
dan van plezier. We hebben dansende koeien gestempeld met aardappelen, en een hooiberg gescheurd
van papier. In de hoeken is een winkeltje waar we heel veel melkproducten kopen en met geld kunt betalen.
Groep 2 heeft zelf de prijs kaartjes bedacht en gestempeld. We
stempelen woorden zoals wei, koe, melk. We hebben een
boerderij met heel veel dieren. Daar maken we hekken voor
zodat elk dier soort een eigen wei krijgt.
We weten al dat koeien kalfjes krijgen en hoe een koe gemolken
wordt. Daarna gaat de melk naar de fabriek en daar maken ze
de melk schoon en doen het in pakken.
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Op woensdag 14 maart gaan we met groep 1 en 2 naar een echte melkvee boerderij. Voor vervoer is al
gezorgd. Zou u dan een stoelverhoger, voorzien van naam aan uw kind willen mee geven. Als u geen stoel
verhoger heeft, kunt u er misschien een lenen van een ander. Zou u dit zelf willen regelen? We zijn op tijd
weer op school, dus kunt u uw kind gewoon weer om 12.30 ophalen .

Nieuws uit groep 3 en 4
Vrijdag 16 februari ging groep 3 en 4 na een periode van
intensieve training naar Nieuw-Buinen om mee te doen aan het
grote loopspeltoernooi. Er waren 2 teams gemaakt, team 1 was
groep 3 en team 2 was groep 4. Team 2 had zelfs een
internationaal team want Laura Jansen uit Canada was die dag
bij ons op school en deed enthousiast mee. We hebben
gestreden tegen allerlei scholen binnen onze regio. Helaas
hebben we dit jaar geen beker mee naar school kunnen nemen,
maar we hebben een sportieve en leuke morgen gehad met
elkaar!

Nieuws uit groep 5 en 6
De leerlingen van groep 5/6 zijn vandaag in het kader van het project ‘De zuivelboerderij’ op bezoek geweest
bij het melkvee- en educatiebedrijf van de familie Meijer in Witteveen. We hebben daar veel informatie
gekregen en opdrachten gemaakt over de boerderij, de koeien, de melkstallen en het melken van de koeien.
Het was een leerzame ochtend! De ouders die mee waren naar dit uitje, bedankt voor de begeleiding en het
rijden.

Nieuws uit groep 7 en 8
Groep 7/8 spelen vaak in de pauze pionnenroof. Afgelopen
dinsdagochtend hebben we dit spel even als tussendoortje
gedaan, even alle energie eruit. De leerlingen waren heel
competitief, maar gaven elkaar ook complimenten als er iets
goed ging.
Donderdagochtend 15-3 gaan we met elkaar naar een boerderij
toe. Zou u ervoor kunnen zorgen dat uw kind met oude kleding
en schoenen/laarzen naar school komt?

Bericht van onze combi-coach
Leefstijlonderzoek gemeente Borger-Odoorn: doe mee!
De gemeente is erg nieuwsgierig naar de leefstijl van de mensen die in Borger-Odoorn wonen. Bewegen
ze? Hoe doen ze dat dan en waarom? En wat eten mensen? Als we de antwoorden op deze vragen weten,
kan de gemeente het beleid zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften en wensen die er zijn.
Daarom wordt er voor de derde keer een leefstijlonderzoek gehouden onder een grote groep inwoners.
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Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Ook deze school werkt daarom mee aan het onderzoek
van de gemeente. We vragen de ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 4 om een (online) vragenlijst
in te vullen over hun kind. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 vullen de vragenlijst zelf in de klas in.
Hoe doen we mee aan het onderzoek?
De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen hun vragenlijst in de klas in. Zij krijgen dus geen vragenlijst mee naar
huis. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 geldt dat zij een kaart mee naar huis krijgen. De ouders/verzorgers
kunnen de enquête dan eventueel samen met hun kind(eren) invullen. Alle gegevens worden vertrouwelijk
behandeld, niet aan derden doorgegeven en de resultaten worden anoniem gepresenteerd.
Wat doet de gemeente met de resultaten?
De gemeente wil graag zien of het beweegaanbod en -beleid aansluit bij de behoeften die inwoners hebben.
Het heeft bijvoorbeeld geen zin om basketbal aan te bieden, als daar maar weinig interesse in is. Ook kan
met de uitkomsten van het onderzoeken worden gekeken of het werk van de combi coaches goed aansluit
bij de behoeften en of het project Gezonde Leefstijl effect heeft. We vinden het dan ook erg fijn als zoveel
mogelijk kinderen de vragenlijst (samen met hun ouders/verzorgers) invullen!

Met vriendelijke groet, Daniël Kroder

Kindcentrum De Wegwijzer
Harm Tiesingstraat 74
9571 AZ 2e Exloërmond
0599-671206
dewegwijzer@ckcdrenthe.nl
www.cbsdewegwijzer.nl
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