Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

19/04/2018

Nummer 15

Bijbelverhalen
Week 17: 23 t/m 27 april 2018
Saul zoekt de ezelinnen, 1 Samuël 9:1-10
De ontmoeting met Samuël, 1 Samuël 9:11-25
Saul wordt gezalfd, 1 Samuël 9:26-10:4
Week 20: 14 t/m 18 mei 2018
Een nieuwe discipel, Handelingen 1:15-26
Pinksteren, Handelingen 2:1-13
PBS-regels van de week:
Komende twee weken staan de volgende ruimtes
centraal:
Week 17: ICT
Week 20: Herhalingsweek
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen als we werken met de iPad
of laptop en herhalen regels die extra aandacht nodig
hebben.

Welkom en afscheid

Agenda
April:
20-4: Koningsspelen
24-4: Open dag en
opa/oma-middag
24-4: Klankbordgroep-/
MR-vergadering
25-4:
schoolvoetbaltoernooi
groep 7/8
27-4: Koningsdag,
meivakantie t/m 11 mei
Mei:
14-5: Koffie-inloop
21-5: Tweede Pinksterdag,
alle kinderen zijn vrij

Desley Veninga, Dion Kloppenburg en Evi Huizenga zijn gestart
met wennen in groep 1. In of na de meivakantie worden zij 4 jaar
en komen dan helemaal bij ons op school. We wensen jullie een
fijne tijd toe op De Wegwijzer!

22-5: Rekendag en
Talentenjacht

Charissa Wielstra gaat ons helaas verlaten. Zij gaat naar
Friesland verhuizen. Charissa, we vonden het fijn om je op school
te hebben en wensen jullie veel plezier en geluk toe op je nieuwe
school!

25-5: Sportdag groep 7/8
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24-5: Sportdag groep 5/6
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Koningsspelen
Morgen doen wij mee aan de landelijke Koningsspelen. Om 9.00 uur
openen we de dag bij Mondkersheem, samen met de kinderen van De
Westhoek en de Harmonie. U bent hierbij van harte welkom!
Als we terug zijn op school gaan we met z’n allen het Koningsontbijt eten.
Het is dus wel handig als de kinderen thuis al iets gegeten hebben, want
dit zal niet eerder dan half tien zijn. Hierna gaan we verder met allerlei
spelletjes rondom de school. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00
uur vrij. De kinderen van groep 5 t/m 8 worden om 13.00 uur weer, met
fiets, op school verwacht. Zij gaan dan naar Valthermond voor de opening
van het zwembad.

Schoolfruit
Afgelopen maanden hebben we gebruik kunnen maken van de regeling schoolfruit. Elke woensdag,
donderdag en vrijdag kregen de kinderen een stuk fruit van school. Deze actie loopt helaas binnenkort af.
Vanaf 23 april ontvangen we geen schoolfruit meer en moeten de kinderen dus weer hun eigen fruit
meenemen op de woensdag, donderdag en vrijdag.

Mooi weer
Wat is het fijn dat we al weer zo mogen genieten van het mooie weer. Maar… de kleuters spelen veel buiten
en verbranden ook snel. Wilt u er zelf aan denken dat u uw kleuter bij mooi weer vóór schooltijd al insmeert
met zonnebrandcrème?

Klusavond
Afgelopen donderdag hebben we weer een klusavond gehouden. Fijn
dat er weer vaders aanwezig waren om ons te helpen! Er is veel gebeurd.
Het plein is weer schoon, de kantjes zijn afgestoken, en de speelvelden
zijn weer opnieuw aangebracht. Het ziet er weer netjes uit! Bedankt
allemaal!

Talentenjacht
Dinsdag 22 mei is het zover: de talentenjacht op CBS de Wegwijzer.
De show wordt georganiseerd door groep 7.
Leerlingen uit groep 1 tot en met 8 mogen dan hun talent laten zien; een dansje, een kunstje, een liedje, je
kunt het zo gek niet bedenken. Deze acts bereiden de leerlingen thuis voor en zetten eventuele muziek op
een USB-stick.
Dinsdag 22 mei is de inloop om 13.15 uur en de show begint om 13.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.
We hopen u dan te zien.
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Nieuws uit groep 1 en 2
De afgelopen weken hebben we veel geleerd en gewerkt over de lente.
We hebben geleerd dat er bloembollen zijn waar bloemen uit groeien en
hebben dit ook zelf getekend. Ook hebben we radijsjes gezaaid in een
bak in de klas en er groeien al heel veel plantjes uit.
We hebben geleerd dat kikkerdril verandert in een kikkervisje en het
kikkervisje verandert in een kikker. In de klas hebben we een bak staan
met echte kikkervisjes erin. We hebben ook een liedje geleerd over de
kikker. We hebben de letter i geleerd, hier gaan we heel veel woordjes
mee maken.

Vandaag hadden we twee lammetjes op bezoek. We mochten ze de fles
geven en ze zogen zelfs op onze vingers! Wat was het leuk! Bedankt
Margreth!

Nieuws uit groep 3 en 4
In groep drie zijn we deze week begonnen met kern 10. Dit keer gaat het
over het verzamelen en tentoonstellen van spullen.
In groep vier zijn we bezig met de regel van jager, kasteel en hond. Dit
thema gaat het over film en theater. Ook leren we wat een voorzetsel,
lidwoord, bijvoeglijknaamwoord en zelfstandig naamwoord is.
Vrijdag zijn de koningsspelen wij hopen er met elkaar een leuke en
gezellige dag van te maken.

Nieuws uit groep 5 en 6
Op donderdag 26 april viert juf Nicolet haar verjaardag. De leerlingen
hoeven deze dag geen eigen eten en drinken mee te nemen. We maken
er een gezellig feestje van!
Herinnering:
Op maandag 14 mei gaan we naar het theater Geert Teis voor een rondleiding en de spreekbeurt van
Tobias. We zoeken nog ouders/verzorgers die willen rijden. We vertrekken om 13.15 uur vanaf school en
zijn er rond 15.15 uur weer. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht.

Nieuws uit groep 7 en 8
Afgelopen dinsdag en woensdag hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets gemaakt. Ze hebben heel
geconcentreerd gewerkt. Super dat ze zo hun best hebben gedaan.
Alle andere leerlingen in school hebben heel stil gewerkt, bedankt!
Morgen gaat groep 5 tot en met 8 naar de opening van het zwembad in Valthermond. We gaan hier spelletjes
spelen en vrij zwemmen. Ouders die met ons meefietsen, bedankt!
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Donderdagmiddag 17 mei gaat groep 7/8 naar de BOTS, week van de techniek, in Stadskanaal. Zijn er 4
ouders die ons zouden willen brengen, halen en groepjes zouden willen begeleiden? Alvast bedankt!

Wonen in De Monden
In de bijlage vindt u een brief van de werkgroep gebiedsvisie De Monden met het verzoek de vragenlijst in
te vullen.
Woont u in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond of Valthermond? Dan willen we graag weten hoe u het vindt om
in uw dorp te wonen. Wilt u daarvoor de vragenlijst op www.borger-odoorn.nl/gebiedsagenda invullen?
Met uw antwoorden maken we een gebiedsagenda. Daarin komen verbeterpunten en projecten die we
samen met de inwoners van de dorpen willen uitvoeren. Daarmee willen we ervoor zorgen dat het ook in
de toekomst prettig wonen blijft in De Monden.
U heeft tot 11 mei de tijd om de vragenlijst in te vullen. Uw medewerking wordt erg op prijs gesteld!

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