Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!
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Nummer 12

Bijbelverhalen
Week 7: 10-14 februari 2020
De storm op het meer, Matteüs 8:23-27
Twee bezetenen, Matteüs 8:28-34
De genezing van een verlamde, Matteüs 9:1-8
Week 9: 24-28 februari 2020
De roeping van Matteüs, Matteüs 9:9-13
Het dochtertje van Jaïrus, Matteüs 9:18-26
Blinde mensen gaan zien, Matteüs 9:27-31

Agenda
Februari:
12-2: Vragenuurtje
14-2: Rapport gaat mee
17-2 t/m 21-2:
Voorjaarsvakantie
24-2: Luizencontrole

PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 7: Klas: vrije keuzemomenten / spel
Week 9: Herhalingsweek
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen als we in de klas vrij spel of
keuzemomenten hebben en herhalen regels die nog extra
aandacht nodig hebben.

26-2: Studiedag, alle
kinderen zijn vrij
28-2: Loopspeltoernooi
groep 3 en 4

Maart:
6-3: Voorstelling groep 3
en 4
11-3: Vragenuurtje

Welkom!
Indi is vier jaar geworden en zit nu bij ons in groep 1. Roy en Jordy
zijn ook bij ons op school gekomen. Roy zit in groep 6 en Jordy in
groep 8. Welkom allemaal! Fijn dat jullie op ons kindcentrum willen
leren en spelen. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wegwijzer.

Vernieuwing schoolplein

12-3: Spreekuur
jeugdverpleegkundige
13-3: Voorlezen in het
Drents
18-3: Nationale
Boomfeestdag
19-3: MR/OC-vergadering

Op 16 maart worden de nieuwe klimtoestellen geleverd voor ons
schoolplein. De dagen erna worden deze toestellen geplaatst. Voor
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de toestellen geplaatst kunnen worden, moet er ruimte gemaakt worden op het plein. Hiervoor willen we uw
hulp inroepen. Op zaterdag 14 maart willen we met zo veel mogelijk ouders het plein klaar maken voor de
plaatsing van de nieuwe toestellen. De tegels moeten er (deels) uit, het duikelrek en klimrek moeten
weggehaald worden, de rubberen tegels verwijderd… Er is genoeg te doen. Samen willen we er voor zorgen
dat het schoolplein weer aantrekkelijk wordt voor de kinderen, zodat de kinderen weer volop kunnen
bewegen en spelen. Komt u ook helpen? Het zou fijn zijn als u via de mail door wilt geven of u deze dag
kunt komen helpen, dan weten we een beetje waar we rekening mee kunnen houden
(dewegwijzer@ckcdrenthe.nl).
Als de toestellen geplaatst zijn, dan doen we de verdere afwerking van het plein zelf. Tegels leggen, rand
plaatsten etc. Ook hiervoor hebben we hulp nodig. Of dit gelijk het weekend aansluitend op de plaatsing zal
zijn, kunnen we nu nog niet aangeven. Maar… mocht u goed tegels kunnen leggen of op andere manieren
willen helpen, geef dit dan door. Dan kunnen wij u benaderen wanneer we zover zijn.

Schoolreis
Op de kalender staat dat we op dinsdag 9 juni op schoolreis gaan. De
locatie waar we heen willen is die dag echter niet beschikbaar.
Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om de datum te veranderen.
Alle groepen gaan nu op dinsdag 16 juni op schoolreis.

Nieuws van de opvang
Wij zijn nog steeds lekker bezig met het thema winter. Helaas hebben
we nog steeds geen sneeuw gehad, maar daar hopen we natuurlijk nog wel op. Wij
zijn nog lekker aan het knutselen in het thema winter. We hebben sneeuwpopjes
gemaakt van bierdoppen. En ook de kleinsten knutselen lekker mee. Zij hebben
een sneeuwpop gemaakt van hun voetjes.

Nieuws uit de peutergroep
Gelukkig is Puk weer beter. Hij is alleen nog een beetje verkouden. Als je
verkouden bent, dan heb je een zakdoek nodig. Daarom hebben wij allemaal een
mooie zakdoek gemaakt. Helaas had Puk wel een beetje pech. Hij was gevallen en
toen moest hij een pleister. We hebben met z’n allen een pleister op Puk geplakt.
Ook gingen wij weer lekker buiten spelen. En toen hebben wij iets gevonden in het gras.
Ie! Het is een regenworm!

Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week hebben we een rekenweek. We doen rekenspelletjes en leren tellen in
het Engels. Groep 2 maakt van vierkantjes en cijfers een hinkelbaan. We spelen
met flessen met water en maken een goede rij van vol naar leeg.
Groep 2 kan al klok kijken met hele uren en zet elk uur de zelfgemaakte klok op de
kast goed. We hebben een echte balans in de klas en wegen met bouten en
moeren.
Voorlezen is leuk en goed voor de taalontwikkeling. Alle kinderen van onze groep
worden thuis vaak voor gelezen en kunnen aan elkaar al heel goed vertellen bij een
boekje.
Daarom krijgen ze komende week hun voorleesdiploma mee naar huis.
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Nieuws uit groep 3 en 4
We hebben een heerlijk rustige periode na alle toetsen. Dat geeft ons de gelegenheid om eens wat nieuwe
dingen te proberen. Zo starten we nu elke dag met 5 minuten automatiseren. De kinderen spelen dan in
tweetallen een spelletje en oefenen zo de tienvriendjes, optellen en aftrekken tot 20 en natuurlijk het splitsen.
Groep 3 heeft kennis gemaakt met hoofdletters en woorden als ja, pa en nu. Dat zijn lastige woorden omdat
ze niet klankzuiver zijn. De ‘o’ wordt nu opeens als ‘oo’ uitgesproken.
Groep 4 leert wat een woordkast is, hoe je een vraagzin maakt en hoe je iets beleefd kan
vragen.
Verder oefenen we nog steeds voor het loopspel. Het gaat steeds beter en we hebben echt zin in de
sportdag. We zijn nog wel op zoek naar ouders die mee willen naar Nieuw- Buinen. Het is op vrijdag
28 februari van half 9 tot 12.00 uur.

Nieuws uit groep 5 en 6
Het duurt nog wel even, maar op dinsdag 11 maart gaan we met groep 5 en 6 naar een voorstelling in
Nieuw-Buinen. We zijn alvast op zoek naar ouders/verzorgers die ons kunnen brengen en/of halen. We
vertrekken rond 10.30 uur vanaf school en hopen er rond 12.00 uur weer te zijn. De voorstelling kan iets
langer duren dus houdt u er alvast rekening mee dat we later terug kunnen zijn dan gepland. Mocht u
kunnen rijden, dan kunt u dat doorgeven aan de leerkracht.

Nieuws uit groep 7 en 8
Hallo wij zijn Moustafa en Thijmen.
Er kwam een veteraan op school.
We hebben heel veel geleerd van de veteraan en het was heel interessant. Soms was het erg zielig, want
het is niet heel leuk in het leger. Het is zwaar en moeilijk en je ziet van alles en nog wat. Hij vertelde over
zijn tijd dat hij in het leger was. Hij is op missie geweest in Israël. Wat is een veteraan?
Een veteraan is iemand die in het leger heeft gezeten en op missie is geweest. Hij kan uit ouderdom uit het
leger gaan of omdat hij er zelf uit wil.
En al onze vragen, die we van te voren hadden gemaakt, werden beantwoord.
Met vriendelijke groet van Moustafa en Thijmen
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