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Bijbelverhalen
Week 3: 14 t/m 18 januari 2019
Hoe het begon, Johannes 1:1-18
Johannes de Doper, Johannes 1:19-28
Johannes wijst Jezus aan, Johannes 1:29-34
Week 4: 21 t/m 25 januari 2019
De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43
Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52
De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11
PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 3: Klas: eet- en drinkmomenten
Week 4: Sporthal en kleedruimte sporthal
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen in de klas tijdens eten en
drinken en in de sporthal.
Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe:
dat het maar weer mooi jaar mag worden! Het thema van Kind op
Maandag is in deze weken: ‘Het beste!’ Dat kun je iemand
toewensen, maar wat is eigenlijk het beste? We lezen deze periode
verhalen over Jezus. Hij liet in woord en daad zien wat je je kunt
voorstellen bij ‘het beste’. Verdrietige mensen worden getroost,
zieke mensen worden beter en wie niet ziek was gaat zich ook een
beetje beter voelen. Dat is wat er gebeurt als God de mensen
opzoekt. Noem het gerust ‘het beste’.
We lezen de verhalen over Jezus uit het Evangelie van Johannes.
Johannes schreef een bijzonder boek over Jezus, met een
veelzeggend begin. Dit Evangelie begint niet met een stal in
Betlehem of met het eerste optreden van Jezus, maar met een lied:
‘In het begin was het woord.’ Het lijkt alsof Johannes wil zeggen:
Het verhaal van Jezus begon eigenlijk al op de dag van de
schepping. Toen God sprak en het licht werd. Vanaf dat moment is
het verhaal van zijn liefde voor mensen gaan leven.
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Agenda
Januari:
14-1: start Cito toetsweken
14-1: groep 3/4/5
judolessen
21-1: groep 3/4/5
judolessen
22-1: AC-vergadering
29-1: inloopmoment
29-1: Klankbordgroep/MRvergadering

Februari:
4-2 en 5-2: gesprekken
verwijzing VO groep 8
6-2: Studiedag, alle
kinderen zijn vrij
15-2: Rapport mee
15-2: Loopspeltoernooi
groep 3 en 4
18-2: Start
voorjaarsvakantie
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Nieuwe aanmeldingen
We zijn dit kalenderjaar begonnen met een nieuwe leerling in groep 2: Stefan Zwols. Van harte welkom op
onze school! Daarnaast is Rosalie Meyer gestart met wennen in groep 1. Rosalie ook van harte welkom!
We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wegwijzer.
Ook in de opvang hebben we weer nieuwe kinderen mogen verwelkomen. Gezellig! Er is nog plaats, dus
als u opvang nodig hebt, informeer dan even naar de mogelijkheden!

Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft afgelopen dinsdag een vergadering gehad en Katie en Jessica vertellen hieronder
wat er is besproken.
We hebben besproken dat we normaal met de wc om moeten gaan. Minder wc-papier gebruiken en de wc
doorspoelen als je naar de wc bent geweest. Na het plassen moet je je handen wassen en daarna de wc
dichtdraaien. De verf moet je op de deur laten zitten. Als je niet op je sokken naar de wc wilt, neem je
sloffen mee naar school.
Met voetbal gaat het gelukkig goed.
De jas hang je netjes aan een haakje.
Verder gaat het heel goed en waren er geen bespreekpunten.
We hebben ook ideeën voor het plein besproken. Vooral kunnen klimmen vinden we erg belangrijk als we
met een nieuw plein aan de slag gaan en een glijbaan lijkt ons erg leuk.

Inloopmoment
Op dinsdag 29 januari houden wij weer een inloopmoment. De groepen volgen hun gewone programma en
u bent vrij om een poosje mee te komen kijken. We starten om 8.30 uur en het inloopmoment is om 9.30
uur afgelopen. We verzoeken u om geen jongere kinderen mee te nemen, omdat dit onrust geeft en we de
gewone lessen willen volgen en laten zien aan u. Als u vragen hebt aan de leerkracht naar aanleiding van
de les die u heeft gezien, dan vragen wij u deze te bewaren tot een moment na schooltijd zodat de lessen
gewoon door kunnen gaan. De opgave formulieren zullen vanaf 14 januari bij de groepen hangen.
Het inloopmoment geldt niet voor de kinderopvang, omdat dit te onrustig is voor de jonge kinderen die dan
aanwezig zijn.

Studiemiddag
Wij zijn het nieuwe jaar gestart met het volgen van een studiemiddag, afgelopen woensdag, over het verschil
in gedrag tussen jongens en meisjes. In het onderwijs zijn (helaas) veel meer vrouwen werkzaam dan
mannen. Welke invloed heeft dit op het onderwijs? Komen we wel voldoende tegemoet aan de behoeften
en het gedrag van jongens? Een heel interessant onderwerp, waar we uitgebreid over hebben gesproken.
Jongens zijn meer van het doen, het handelen. Door te gaan werken in projecten voor wereldoriëntatie
hebben we al geprobeerd om meer tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van kinderen. Een
andere manier van verwerken behoort nu tot de mogelijkheden. Komende jaren gaan we dit nog verder
uitbreiden en verbeteren en hierbij zullen we steeds goed de verschillen tussen jongens en meisjes in de
gaten houden. Zo willen we aan de behoeften van alle kinderen tegemoet komen.

Kindcentrum De Wegwijzer is onderdeel van Stichting CKC Drenthe

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Vrijwillige ouderbijdrage
Zoals in een vorige nieuwsbrief is vermeld, is de oproep tot het betalen van de ouderbijdrage uitgesteld
i.v.m. de oprichting van de Stichting ‘Vrienden van De Wegwijzer’. Inmiddels is alles geregeld en kunnen
we weer verder. Dit betekent dat u vandaag de brief ontvangt voor het betalen van de ouderbijdrage. We
hebben inmiddels al verschillende feesten gevierd en de schoolreizen komen er ook al weer snel aan. We
verzoeken u dan ook het gevraagde bedrag voor 1 maart 2019 over te maken.

PBS
Onze school is een PBS school…. Maar wat is dat ook al weer???
PBS staat voor Positive Behavior Support. Concreet
betekent dit dat wij de kinderen op een positieve manier
benaderen en het positieve gedrag van kinderen
benadrukken en belonen. Wij werken vanuit drie waarden:
veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Vanuit deze
waarden hebben wij regels opgesteld voor alle ruimtes in
de school. Deze regels leren wij de kinderen actief aan,
zodat de verwachtingen van elkaar altijd duidelijk zijn. Dit
is hoe wij ons op school willen gedragen. De kinderen
weten dit ook heel erg goed en spreken elkaar dan ook
regelmatig aan op hun gedrag. We horen ontzettend veel
complimenten over en weer gaan. Dat is natuurlijk heel goed voor de sfeer in de groep.
De regels hebben we ook zichtbaar gemaakt. Deels hangen ze in de
gezamenlijke ruimtes en deels zijn ze terug te vinden in de groepen op een
flap-over. De regel die deze week aan de orde wordt gesteld staat voorop. Zo
zien de kinderen steeds weer terug waar de aandacht op ligt.
In het team evalueren we regelmatig hoe het allemaal loopt op school m.b.t.
PBS. Daarnaast hebben we een PBS-team die in de gaten houdt hoe dingen
lopen en eventuele veranderingen aan kan sturen. In het PBS-team zitten de
IB-er Esther Schonewille, zij is tevens onze pest-coördinator, Nicolet
Vriezema, Petra Komdeur (vanuit de ouders) en Miranda Tonkens
(voorzitter). Wij zien dat het goed loopt op school, maar het is ook fijn om dit
van buiten af bevestigd te krijgen. In november zijn er observaties in alle
groepen uitgevoerd door een medewerker van YOOP. Zij begeleidt ons als
we vragen hebben en biedt jaarlijks scholing aan aan het team, zodat wij onze
kennis actueel houden. Zij vertelde ons dat PBS in alle groepen goed
zichtbaar is en had dan ook alleen hele kleine tips te verbetering. We zijn er
trots op dat PBS bij ons staat als een huis!
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