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Nummer 5, 2 november 2017
Agenda
November:
2 november
6 november
6 november
9 november
10 november
16 november
17 november
20 november
21 november
24 november
30 november

Juf Ineke afwezig i.v.m. scholing
Extra fietsenkeuring voor groep
5 t/m 8
Koffie-inloop
Drugsvoorlichting groep 7/8
Dansles groep 5/6
RSG clinic groep 8
Voorstelling groep ½
Screening groep 7 door
assistente jeugdarts
Schrijversbezoek groep 7/8
Dansles groep 5/6
Juf Ineke afwezig i.v.m. scholing

even scherp neergezet en kennis opgefrist. We
merken dat het werken met de waarden
“veiligheid, verantwoordelijkheid en respect” nog
steeds voor veel rust en een goede sfeer in de
school zorgt. Komende weken vindt weer het
jaarlijkse onderzoek plaats naar de effecten van
PBS op onze school. We brengen u op de hoogte
van de bevindingen als we het verslag hebben
ontvangen.
Vandaag krijgt u een mail met daarin een aantal
vragen over PBS. We zouden het fijn vinden als
veel ouders de antwoorden terug zouden willen
sturen. Daar kunnen wij alleen maar ons voordeel
mee doen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Bijbelverhalen

Schoolfruit

Week 45: 6 t/m 10 november 2017
De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20
De schenker en de bakker, Genesis 39:2040:23
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8

In week 46 start de levering van het schoolfruit
weer. U hoeft u kinderen op de woensdag,
donderdag en vrijdag dan geen fruit meer mee te
geven, want dat krijgen ze op school. Zie ook de
informatiebrief in de bijlage.

Week 46: 13 t/m 17 november 2017
Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42

5 december

PBS
Afgelopen maandag had ons team een studiedag
over PBS. We werken nu al ongeveer vijf jaar als
PBS-school en een opfrisdag leek ons wel op zijn
plaats. We hebben alle onderdelen weer
PBS-regels van de week:
Komende twee weken staan de volgende
ruimtes centraal:
Week 45: Klas: instructie en wc-gebruik
Week 46: ICT
We leren hoe we ons op een veilige,
verantwoordelijke en respectvolle manier
gedragen in de klas en bij het gebruik van
digitale middelen.

Het is nog erg vroeg, maar we doen toch alvast
een eerste aankondiging voor de viering van het
Sinterklaasfeest. 5 December valt op een
dinsdag, dus een lange schooldag. Om iedereen
toch de kans te geven een rustige
Sinterklaasavond te vieren, werken wij deze dag
met een continurooster. De kinderen eten op
school en zijn om 14.00 vrij. De kinderen nemen
hun eigen lunch mee.
Even voorstellen….
Mijn naam is Manon ten Hoff en ik ben een 4e
jaars student van de PABO Stenden in Emmen.
Ik doe mijn specialisatie voor de onderbouw en
daarom loop ik dit schooljaar stage in groep 1 en
2. Hier ben ik elke dinsdag te vinden. Twee jaar
geleden heb ik ook al stage gelopen op De
Wegwijzer dus voor sommigen ben ik al een
bekend gezicht.

Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken
en de kinderen nieuwe dingen te leren, geen dag
is hetzelfde dus het is nooit saai.

En daar kunt u kijken welke boeken er op school
zijn, maar ook welke boeken in de bibliotheek
zijn.

Voor de ouders die mij al wel of nog niet gezien
hebben de afgelopen weken op school….
Ik ben Arend Blok en ben 19 jaar oud. Ik loop
momenteel voor mijn eerste Pabo jaar stage in
groep 3/4 en zal na een half jaar naar een groep
in de bovenbouw gaan. Ik vind het tot nu toe heel

Informatie zoeken via de website bibliotheek op
school
Ook is de site van de bibliotheek op school een
goed beginpunt voor het zoeken naar informatie
op internet. Via de zoekmachine kan gezocht
naar boeken maar ook op websites. Er wordt
alleen gezocht op voor kinderen geschikte
websites.
gezellig en leuk en ik leer ook veel. Ik ben het
komende jaar bijna iedere dinsdag te vinden op
CBS de Wegwijzer en zo nu en dan ook een hele
week. Ik kom uit het dorp Buinen en mijn hobby’s
zijn sporten en muziek luisteren. Ik ben ook
christelijk opgevoed en ik heb hier ook nog steeds
veel baat bij. Verder kunt u me vaak na schooltijd
op het plein wel aantreffen. Dus als u nog vragen
heeft aan mij of mij gewoon beter wil leren
kennen, mag u me natuurlijk altijd aanspreken.
Nieuws van de Bibliotheek op school
Boekenwisseling in de bibliotheek op school
Er zijn weer nieuwe boeken in de bibliotheek op
school.
Wist u dat u via de website van school kunt kijken
welke boeken er op school zijn? Op de website
van de school zit de de knop

Boeken lenen bij de bibliotheek op school
Kinderen kunnen in de bibliotheek boeken lenen.
De afspraak is dat ze in elk geval een boek lenen
voor in de klas en ze mogen ook een boek mee
naar huis.
Wil uw kind meer boeken lezen? Dan kan uw kind
ook lid worden van de ‘gewone’ bibliotheek.
Lid worden van de bibliotheek is GRATIS voor
kinderen tot 19 jaar. Boeken van de bibliotheek
mogen 3 weken geleend worden en dan moeten
ze terug naar de bibliotheek (dus niet in de
school).
Schrijfster Marlies Slegers
Groep 7 en 8 gaat 21 november naar de
bibliotheek van Odoorn voor een bezoek aan
Marlies Slegers. In de klas zijn ze al druk bezig
met het lezen van boeken van Marlies.

Nieuws uit groep 1 en 2

Nieuws uit groep 5 en 6

We werken in groep 1 en 2 over de herfst. We
hebben al veel spullen verzameld voor de
herfsttafel zoals eikels, kastanjes, beukennootjes
en mooie herfstbladeren in allerlei kleuren. We
hebben geleerd hoe een spin zijn web maakt en
hebben zelf een spinnenweb gemaakt met wol.
Ook hebben we een liedje geleerd over de spin
die zijn web weeft.
Komende weken komen Amy en Eloise wennen
in onze groep. We wensen jullie een fijne tijd toe!

Helaas heeft juf Nicolet zich ziek moeten melden.
Gelukkig hebben we een invaller kunnen vinden:
juf Claudia Loves zal Nicolet komende week gaan
vervangen. Claudia, we zijn blij dat je er bent en
wensen je een fijne tijd toe op De Wegwijzer!
Nieuws uit groep 7 en 8
Maandag 6 november is de fietsenherkeuring
voor groep 5 tot en met 8. Fietsen die nog niet
zijn gekeurd of die zijn afgekeurd, worden dan
(nogmaals) gekeurd. Is de fiets al goedgekeurd,
dan hoeft dit niet nog een keer.
Vandaag had groep 7/8 een pyjamafeestje in de
klas. Ze hadden genoeg bandjes verzameld en
daarom was het tijd voor de beloning. De
beloning is door de leerlingen gekozen. De
kinderen verheugen zich er al een tijdje op en
vandaag is het dan eindelijk zo ver.
Zoals jullie op de foto kunnen zien, is het een
geslaagd pyjamafeestje!

Nieuws uit groep 3 en 4
In de week voor de herfstvakantie zijn de
kinderen met programmeren bezig geweest. Op
de ipad staat een programma: Scratch jr. en daar
hebben we verschillende opdrachtkaarten bij. Het
is verrassend om te zien hoe enthousiast de
kinderen hier mee werken, maar ook hoe handig
ze er mee zijn. De komende tijd gaan we hier
zeker mee verder.

Toetsen groep 7 en 8:
Natuur en techniek: dinsdag 7-11
Geschiedenis: maandag 13-11

