Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

10/10/2019

Bijbelverhalen
Week 42: 14 t/m 25 oktober 2019
De belofte van God, Genesis 15:1-21
Hagar vlucht, Genesis 16:1-16
Drie mannen, Genesis 18:1-15
Week 44: 28 okt. t/m 1 nov. 2019
Abraham bidt voor Sodom, Genesis 18:16-33
De verwoesting van Sodom, Genesis 19:1-29
De dochters van Lot, Genesis 19:30-38

PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 42: Klas, instructie en wc-gebruik
Week 44: Herhalingsweek
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen tijdens de instructie en bij
het wc-gebruik. We herhalen regels die extra aandacht
nodig hebben in elke groep.

Nummer 5

Agenda
Oktober:
15-10: AC-vergadering
17-10: Afsluiting project,
van 11.15-11.45 uur
17-10: Studiemiddag
groep 3 t/m 8, alle
kinderen zijn vanmiddag
vrij
21 t/m 25-10:
herfstvakantie
28-10: Hoofdluiscontrole
November:
4-11: inloopmoment om
13.15 uur
13-11: Vragenuurtje
14-11: Leerlingenraad

Afsluiting project Kunst
We nodigen u van harte uit om bij de afsluiting van het project Kunst
aanwezig te zijn op donderdag 17 oktober van 11.15-11.45 uur. U
kunt dan alles wat we gedaan hebben tijdens het project bekijken
en onze kunstwerken bewonderen. De kinderen zullen wat over hun
werk vertellen en mogen ook samen met u de rest van de school
bekijken. Om 11.45 uur gaan de kinderen weer naar hun eigen
groep, zodat alles weer even opgeruimd kan worden en de meeste
spullen al mee naar huis kunnen. U kunt dan buiten op uw kind
wachten.
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22-11: Trefbaltoernooi
groep 5/6
30-11: Klusochtend
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Inloopmoment
Op maandag 4 november houden wij een inloopmoment. Om 13.10 uur bent u welkom om met uw kind mee
de klas in te komen om de les bij te wonen. Het inloopmoment duurt tot 14.00 uur. De leerkrachten volgen
het normale programma. We verwachten van u dat u 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 tot 14.00 uur in
de klas blijft, omdat tussentijds wisselen tussen groepen teveel onrust geeft. We vragen u geen jongere
kinderen mee te nemen.

1 Oktober tellingen
Afgelopen schooljaar, op 1 oktober 2018, zaten er 63 kinderen op school. De opvang was nog niet gestart,
maar dat gebeurde aan het eind van de maand oktober. We zijn gestart met 7 kinderen op de opvang. Nu
zijn we een jaar verder. Voor school zijn we blij te kunnen melden dat we qua leerlingaantal gelijk zijn
gebleven. Op 1 oktober stonden er 64 kinderen ingeschreven. Dit ondanks de prognoses van de gemeente
dat we ergens halverwege de 50 uit zouden komen. We zijn hier erg blij mee. Ook de opvang groeit goed
door. We zitten inmiddels op 30 kinderen die naar de opvang gaan! Binnenkort hopen we een derde vaste
pedagogisch medewerker aan u voor te kunnen stellen.

Nieuwe leerling
Lise is al vanaf het begin van het schooljaar aan het wennen in groep 1 en aankomende week wordt zij
vier jaar. Lise komt dan echt bij ons op school. We wensen je een hele fijne tijd toe op De Wegwijzer!

Nieuws van de leerlingenraad
Hallo ouders en verzorgers van de kinderen van Kindcentrum de Wegwijzer.
Wij hebben overleg gehad over wat beter zou kunnen gaan op school of op het schoolplein.
Wat hebben we besproken:
Regels van voetbal weer bespreken in de groepen.
Je blijft waar je bent, op het veld of op het plein, niet tussentijds van team wisselen.
We stellen in dat er scheidsrechter is, elke dag een ander.
Zo blijven er gelijke teams.
De scheidsrechter stelt de teams samen.
Nienke en Vera maken een lijst voor wie die dag scheidsrechter is.
Het wc gebruik:
Hou je handen bij jezelf ook in de wc.
Wees zuinig op onze net geschilderde deuren.
Door spoelen en kraan uit doen na het gebruik van de wc.
1 tegelijk naar de wc van elke groep.
Achter het voetbalveld:
Kinderen mogen ook langs de voetballende kinderen lopen om achter het voetbalveldje (bij school) te
voetballen (of iets anders te doen).
De voetballer stopt even met het schoppen van de bal en gaat weer door als degene die er langs loopt
weer weg is.
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Schoolplein:
Zoals het nu lijkt gaan we in maart bezig met het plein en komt er een nieuw klimrek en een nieuw
duikelrek.
Vera en Nienke, namens de leerlingenraad.

Nieuws van de kinderopvang
De afgelopen week zijn we nog druk geweest met het thema kunst. Deze week gaan we de herfst in. Zo
hebben we al een mooie herfstboom gemaakt van onze handen.

Nieuws uit de peutergroep
Het thema Ik en mijn familie hebben we afgelopen donderdag samen met onze families afgesloten. Ouders
en andere familieleden waren vanaf 10 uur bij ons op de groep om samen met ons te zien en horen wat we
allemaal hebben gedaan de afgelopen weken. Het was heel gezellig zo samen.
Nu zijn we met een nieuw thema begonnen. We werken over reuzen en kabouters. Hier worden de
begrippen groot en klein aan de orde gebracht. We hebben een hele grote reus in de klas, maar ook kleine
kabouters.

Nieuws uit groep 1 en 2
“Kom je kijken in mijn museum” en “Kijk ik ben een kunstenaar, een likje hier en een veegje daar” zijn de
twee liedjes die we hebben geleerd tijdens het kunstproject.
De kinderen hebben ontzettend enthousiast gewerkt aan dit project, ze kennen nu een aantal beroemde
schilders en herkennen hun stijl, zoals Vincent van Gogh, Rembrandt, Kandinsky, Mondriaan en Monet.
Ook weten we dat het werk van deze grote meesters in het Rijksmuseum in Amsterdam te zien is. Natuurlijk
hebben ze zelf ook geschilderd en geknutseld in de stijl van de grote meesters.
Naast schilderkunst hebben ze kennis gemaakt met allerlei andere kunstvormen zoals beeldhouwen,
muziek, dans, sieradenkunst, bouwkunst en nog veel meer.
Omdat alle kringactiviteiten voor rekenen ook in het teken van kunst stonden hebben we geleerd om met
de liniaal te tekenen, te passen en te meten, na te bouwen van een voorbeeld, zelf een mozaïek te
ontwerpen en de vormen cirkel, vierkant, rechthoek, driehoek, ovaal en ruit zijn aan de orde geweest. We
hebben een woordweb gemaakt over kunst en de letter k geleerd. We herkennen en benoemen al een
heleboel kleuren, ook leerden we nieuwe woorden die met kunst te maken hebben en we kunnen ze zelfs
omschrijven!
Komt u donderdag 17 oktober om 11:15 uur kijken in ons museum? De kinderen verheugen zich erop om
hun kunstwerken aan u te presenteren!

Nieuws uit groep 3 en 4
Groep 3 heeft deze week thema 2 afgerond en we zijn begonnen aan thema 3: Smakelijk eten. De komende
weken leren de kinderen de letters l, u, o, p, oe, h en ei. Om het leren lezen zo eenvoudig mogelijk te maken
benoemen we alle letters als klanken. Voorlopig is de o een korte klank en wordt dus niet als oo
uitgesproken. Dat geldt ook voor de a, e, i en u. Dit is voor de kinderen soms wel lastig want ze zijn het vaak
anders gewend.
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Groep 4 leert deze week wat een woordparachute is. Een handig hulpmiddel om de betekenis van nieuwe
woorden te onthouden. Verder zijn alle kinderen druk bezig met het thema kunst. Naarmate ze langer met
het thema bezig zijn, merk je dat ze het steeds leuker gaan vinden. Volgende week kunt u hun kunstwerken
bekijken.

Nieuws uit groep 5 en 6
We zijn inmiddels een aantal weken onderweg. De leerlingen zijn druk bezig met
de nieuwskring en we hebben al veel nieuws gehoord uit het binnenland.
Binnenkort beginnen we ook alweer met het voorbereiden voor de
boekbespreking. Uw zoon/dochter krijgt nog een informatieblad mee.
Op vrijdagmiddag hebben de leerlingen van groep 5 en 6 keuzewerk. Ze mogen dan zelf kiezen wat ze een
half uurtje gaan doen. Dit kunnen gezelschapspelletjes zijn, tekenen, knutselen of bouwen met blokken.
Voor het bouwen met de blokken vinden de leerlingen het ook nog best leuk als ze daarbij met auto’s,
poppetjes of andere materialen kunnen spelen. In groep 5 en 6 hebben we alleen deze materialen niet….
dus gebruikt u ze niet meer? Wij zijn er blij mee!

Nieuws uit groep 7 en 8
We zijn deze week bezig geweest met ons project over de Gouden Eeuw.
De laatste puntjes worden nu op de i gezet, want volgende week donderdag (17 okt.) sluiten we dit project
af.
Met rekenen komen we steeds meer sommen tegen die een combinatie met breuken, decimalen en
procenten vormen. Door veel te oefenen gaan de sommen steeds beter.
Afgelopen dinsdagmiddag hebben Tim en Kendrih een gymles verzorgd, met als onderwerp: Free-Running.
Door middel van verschillende toestellen konden de kinderen, vrij door de zaal, oefeningen doen, zoals
trampolinespringen, koprol/zweefduik, paardensprong en mattenwagen-sprong. Een prachtige les!
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