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Agenda
September:
21 september
25 september
28 september
Oktober:
2 oktober
5 oktober
9 oktober
10 oktober

Informatieavond
MRT-screening groep 4
Informatie avond
Start creatieve carrousel

Inloopmiddag
Landelijke onderwijsstaking
Start contactweek
Klankbordgroep-/MRvergadering

Bijbelverhalen
Week 38: 18 t/m 28 september 2017
Jakob in Betel, Genesis 28:10-22
Bij de bron, Genesis 29:1-14
Zeven jaar werken voor Rachel, Genesis 29:1520
Week 39: 25 t/m 29 september 2017
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24
Oud papier
Op 23 september zijn wij weer aan de beurt om
oud papier te lopen. De volgende namen staan
op het rooster: Eddie Veltkamp, Berjun Huizinga,
Luuk Uiterwijk en Erik Kuiper. Alvast bedankt
voor jullie inzet!

Op maandag 25 september houden wij onze
jaarlijkse informatieavond. Uw kind gaat zelf de
informatie aan u geven! U bent welkom op school
van 18.00-19.30 uur. Meer informatie staat in de
brief die u via mail hebt ontvangen.
Inloopmoment 2 oktober
Net als vorig schooljaar organiseren wij ook dit
jaar weer een aantal inloopmomenten. U bent
deze keer welkom op een middag: maandag 2
oktober om 13.10 uur. De bedoeling van het
inloopmoment is dat u kunt zien hoe het begin
van een middag in de groep verloopt. Wij volgen
dit keer niet het normale programma. We starten
deze middag met de kinderboekenweek en u
wordt hierin meegenomen. Om 14.00 uur is het
inloopmoment afgelopen. De kinderen zijn op dat
moment
met
een
circuit
over
de
kinderboekenweek bezig.
We verwachten van u dat u tijdens het
inloopmoment een plek in de klas opzoekt die de
les niet verstoort en dat u uw vragen en
opmerkingen bewaart voor een later moment. We
verwachten dat u om 13.10 uur aanwezig bent en
dat u tot 14.00 uur in de klas blijft, wisselen geeft
teveel onrust. We vragen u geen jongere
kinderen mee te nemen.
De intekenlijsten voor het inloopmoment zullen
vanaf 25 september bij de lokalen hangen.
5 Oktober staking?

PBS-regels van de week:
Komende twee weken staan de volgende
ruimtes centraal:
Week 38 en 39: Algemene ruimtes
We leren hoe we ons op een veilige,
verantwoordelijke en respectvolle manier
gedragen in de algemene ruimtes. Deze
regels gelden voor alle plekken in en om de
school.

We hebben als team nog geen besluit genomen,
maar we willen u er hierbij op attenderen dat we
waarschijnlijk op donderdag 5 oktober dicht gaan
i.v.m. de landelijke onderwijsstaking. We komen
hier nog deze week op terug, maar wellicht bent
u genoodzaakt om opvang voor deze dag te
regelen en dan bent u tijdig ingelicht.

Start van het schooljaar
De eerste weken van het schooljaar besteden we
extra aandacht aan de groepsvorming. In de klas
worden spelletjes gedaan om elkaar beter te
leren kennen en maken we groepsafspraken.
Hoe gaan we met elkaar om? Wat vinden wij
belangrijke afspraken? Hoe gaan we ervoor
zorgen dat de sfeer in onze groep goed is en
blijft? Wat doen we als er ruzie is of als een van
onze klasgenoten zich ongelukkig voelt of
verdrietig is? We leggen in deze weken de basis
voor een goed schooljaar. Natuurlijk besteden we
ook aandacht aan de PBS-regels die we hebben.
Zo maken we er met elkaar een positieve sfeer
van waarin ieder kind zich veilig voelt, met
respect wordt behandeld en zich verantwoordelijk
voelt voor zichzelf én voor de ander.
Kinderboekenweek 2017

BIBBERS IN JE BUIK,
JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN!
Zoals bekend is er ieder jaar in oktober de
landelijke kinderboekenweek. Elk jaar besteden
we daar op onze school aandacht aan. Wat u
misschien niet weet, is dat wij al een aantal jaren
het
thema
van
de
Christelijke
kinderboekenmaand volgen. Dit thema is altijd
gekoppeld aan het thema van de landelijke
kinderboekenweek. Het landelijk thema is dit jaar:
‘Griezelen’ met als motto: gruwelijk eng.
De
organisatie
van
de
Christelijke
kinderboekenweek probeert daar een positief
geluid tegenover te zetten met het thema:
Bibbers in je buik. Je hoeft niet bang te zijn, God
is bij je.

Maandag 2 oktober starten wij met de
kinderboekenweek. Iedere groep krijgt een
passend boek cadeau en ’s middags doen we
met de hele school activiteiten rond het thema.
We gebruiken daarbij ook materialen uit de
bibliotheek. Deze week wordt ook bekend
gemaakt wie dit jaar onze voorleeskampioen is.
De drie beste voorlezers van onze school mogen
voor de hele school voorlezen en dat blijft leuk,
hoe oud je ook bent!
Samenwerking CBS “De Wegwijzer” en
Logopediepraktijk Talk2b Logopedie
Akoepedie Dyslexie
Sinds enige tijd is logopedisch advies en
onderzoek en logopedische behandeling
mogelijk op CBS “De Wegwijzer”.
Elke
maandagmiddag is Geeske Bouwknegt van
Logopediepraktijk Talk2B bij ons aanwezig om
hulp te bieden waar nodig. Leerlingen en ouders
van CBS “De Wegwijzer”, maar ook andere
kinderen en ouders (en ook jongeren en ouderen)
uit de omgeving zijn welkom bij haar met
logopedische problemen.
Tot januari 2018 werkt Geeske samen met
derdejaars stagiaire Lisa Schuurman van de
Opleiding Logopedie in Zwolle.
Wanneer u een vraag heeft over de spraak, taal,
stem, het gehoor , lezen/spelling of het eten en
drinken/slikken van uw kind dan kunt u contact
met haar opnemen. Loopt u gerust even langs om
een afspraak te maken of uw vraag te stellen.
Ook wanneer u van de screenend logopedist op
de basisschool of een andere verwijzer een
verwijsbrief heeft ontvangen voor logopedie kunt
u een afspraak maken.
Specialisaties van Geeske zijn:
Dyslexie en lees- en spellingproblemen,
Dyslexie-ICT-hulpmiddelen,
spraakafziencursussen bij slechthorendheid of
doofheid.

Nieuws uit groep 5 en 6

U kunt Geeske ook bereiken op geeske@talk2b.nl,
06-53815892 of 0528-353071 of een kijkje nemen op
de website www.talk2b.nl

We gaan alweer bijna twee weken naar school.
Weken waarin we elkaar hebben leren kennen
door middel van spelletjes en opdrachten. Maar
ook de methoden hebben leren kennen. We
werken dit jaar met een nieuwe methode voor taal
en spelling. Even wennen voor iedereen en soms
best al wel moeilijk, maar de leerlingen vinden het
leuk om mee te werken. Zo hebben we
bijvoorbeeld al geleerd wat een zelfstandig- en
bijvoeglijk naamwoord is. Maar ook wat
werkwoorden zijn en hoe je de stam van een
werkwoord kunt vinden. Dat belooft wat voor de
rest van het schooljaar.

Nieuws uit groep 3 en 4
De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. We zijn
bijna twee weken bezig en vooral voor de
kinderen van groep 3 waren het intensieve
dagen. Elke dag was er wel weer iets nieuws om
mee te werken: leesboek, woorddoos, mabmateriaal en nog veel meer. We hebben al veel
woordjes geleerd: ik, maan, roos, vis, sok en aan.
Het leuke is, dat de kinderen met de letters van
deze woordjes weer nieuwe woorden maken. Als
dat lukt, leer je echt lezen. Op de site Veilig Leren
Lezen.nl kunt u meer informatie vinden over het
leesproces.
Er
worden
ook
spelletjes
aangeboden.
Groep 4 heeft deze weken ervaren, dat ze al
goed zelfstandig moeten kunnen werken en dat
gaat ook best goed. Vol enthousiasme zijn ze
met nieuwe taalmethode aan de slag gegaan.
Deze week was één van de opdrachten: maak
een gedicht zonder rijm. De kinderen vulden eerst
een schrijfwijzer in en de resultaten waren
verrassend. Eén van de mooie gedichten kunt u
hieronder lezen. Het is gemaakt door Jayden.
voor papa
je bent heel groot
we voetballen
ik voel me fijn
jij maakt grapjes
ik noem je pipa- papa
Jayden

Op vrijdagmiddag 15 september gaan de
leerlingen van groep 5 en 6 naar het Beleef en
Doe festival in Exloo. De workshops zijn van
13.00 uur tot 15.00 uur. We eten die middag
gezamenlijk op school en vertrekken rond 12.30
uur met de fiets richting Exloo. We hopen rond
15.30 uur weer terug te zijn op school.
De workshops kunnen uitlopen dus houdt u er
rekening mee dat we later terug kunnen zijn dan
gepland. Wilt u ervoor zorgen dat uw
zoon/dochter die dag met de fiets op school komt
en eten voor tussen de middag mee heeft. Mocht
het Beleef en Doe festival niet doorgaan in
verband met de weersomstandigheden dan hoort
u dat zo snel mogelijk van ons.

Oproep
Het wil nog wel eens gebeuren dat leerlingen, ook
in de bovenbouw, ‘ongelukjes’ krijgen, maar hier
hebben we helaas geen kleding voor. Wie kan
ons helpen aan kleding zoals onderbroeken en
broeken voor jongens en meisjes in de
bovenbouw? Alvast heel erg bedankt!
Nieuws uit groep 7 en 8
De eerste twee weken zijn voorbij gevlogen. We
hebben alweer veel gedaan in de klas. Groep
zeven heeft kennis gemaakt met natuur en
techniek, dit doen ze samen met groep 8. Het
eerste thema heet natuurlijke verschijnselen. We
gaan het hebben over de zwaartekracht,
tegengestelde kracht, elektriciteit, licht en het
oog.
Verder heeft groep 7/8 kennis gemaakt met
programmeren op www.code.org.
Programmeren is het schrijven van een
computerprogramma, app, website of spel. Een
programmeur
schrijft
de
instructie
in
programmeertaal en de computer voert alle
kleine stapjes in volgorde uit. Hier gaan de
leerlingen ook mee aan de slag. Ze gaan
instructies schrijven, waardoor poppetjes kunnen
gaan bewegen. Over een paar maanden kunnen
de leerlingen zelf een verhaal met bewegende
poppetjes maken.

