Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

11/04/2019

Nummer 16

Bijbelverhalen
Week 16: 15 t/m 19 april 2019
Jezus wordt begraven, Johannes 19:38-42
Het graf is leeg, Johannes 20:1-18
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes 20:19-23
Week 19: 6 t/m 10 mei 2019
Noömi gaat terug, Ruth 1:1-6
Ruth gaat mee, Ruth 1:7-22
Bethlehem, Ruth 2:1-17

PBS-regels van de week:

Agenda
April:
12-4: Koningsspelen
16/17-4: Eindtoets groep 8
16-4: Ouderavond
18-4: Paasviering in de
groepen
19-4 t/m 5-5: Meivakantie

Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 16: Klas: instructie en wc-gebruik
Week 19: Herhalingsweek

Mei:
6-5: Koffie-inloop

We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen tijdens de instructie en
tijdens het gebruik van de wc.

7-5: Klankbordgroep/MRvergadering
8-5 t/m 10-5: Kamp gr. 7/8

Ouderavond op 16 april
Denkt u aan de ouderavond van 16 april aanstaande? We nodigen
u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Mocht u de papieren
versie van de uitnodiging hebben gemist, dan kunt u in de bijlage bij
deze nieuwsbrief de uitnodiging lezen. We rekenen op uw komst!

Koningsspelen 2019
Op vrijdag 12 april vieren we de verjaardag van onze koning en
doen we mee met de Koningsspelen. De kinderen krijgen op
school het Koningsontbijt, dus eet ‘s morgens thuis niet teveel! Er
hoeft op deze dag geen pauze eten en drinken mee naar school.
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10-5: Excursie groep 5/6
16-5: verkeersexamen
groep 7/8
21-5: screening groep 2
door jeugdverpleegkundige
23-5: Sportdag groep 5/6
24-5: Sportdag groep 7/8
24-5: Schoolfeest
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Om 8:30 uur verzamelen alle kinderen, ouders en belangstellenden zich op het schoolplein. We gaan
gezamenlijk lopend naar Mondkersheem om met de kinderen en ouders van de Westhoek de vlag te hijsen
en het Wilhelmus te zingen. De Harmonie zal ons muzikaal begeleiden. De kinderen van groep 5 en 6 van
beide basisscholen zullen in samenwerking met Verhart Muziek Educatie een aantal liederen spelen op de
instrumenten die ze de afgelopen weken hebben bespeeld!
Na deze muzikale opening van de Koningsspelen gaan we weer gezamenlijk lopend
naar school waar we in onze eigen groep gaan ontbijten. De rest van de morgen staat
in het teken van sport en spel!
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn ’s middags vrij, de andere groepen komen na de middagpauze weer
op school voor het middagprogramma van de Koningsspelen.
Dresscode voor de middag is rood, wit, oranje! Voor het blauw wordt gezorgd want ze krijgen op school
voor die middag allemaal het nieuwe, blauwe t-shirt met het logo van Kindcentrum de Wegwijzer erop.
Om 13:10 uur vertrekken de groepen 5 t/m 8 lopend naar het voetbalveld om
samen met de kinderen van de Westhoek aan allerlei sportieve activiteiten mee te
doen. Trek sportieve kleding en schoenen aan! Er gaan leerkrachten en voldoende
begeleiders mee!
Deze spelmiddag is om 15:15 uur afgelopen, waarna alle kinderen en begeleiders weer
samen terug lopen naar school. Houdt u er rekening mee dat uw kind daarom later
thuis zal zijn dan normaal?

Schoolfruit
Afgelopen maanden kregen de kinderen op de woensdag, donderdag en vrijdag op school fruit. Dit werd
gefinancierd vanuit het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Aankomende week is de laatste levering van
het schoolfruit. Dit betekent dat de kinderen na de meivakantie weer elke dag hun eigen fruit mee moeten
nemen.

Pasen
Volgende week donderdag vieren we Pasen op school. We starten de ochtend met een paasontbijt in alle
groepen. Het is de bedoeling dat alle kinderen hiervoor hun eigen bord, bestek en beker meenemen. Het
zou fijn als de kinderen deze spullen woensdag al mee naar school kunnen nemen.
De rest van de ochtend wordt de Paasviering in alle groepen gevierd. ’s Middags zijn de kleuters gewoon
vrij, groep 3 en 4 gaan gewoon naar school en de groepen 5 t/m 8 gaan naar het zwembad in Valthermond
i.v.m. de opening van het zwembad. Groep 5 t/m 8 moet daarom ’s middags op de fiets komen en de
zwemspullen meenemen.
We maken er een gezellige dag van met elkaar!
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Nieuws van de kinderopvang
Afgelopen week hebben we zelf zaadjes gepoot. Nu kunnen we zien hoe de
zaadjes gaan groeien. Deze week staat in het teken van de koningsspelen.
We hebben leuke vlaggen en molens met de kleuren rood wit en blauw
gemaakt.

Nieuws uit de peutergroep
We hebben het thema van knuffels afgesloten. We hebben alle knuffels
uitgezwaaid en onze zelfgemaakte knuffels mochten mee naar huis. De
komende twee weken staan in het teken van Pasen. We maken een mooi
paasmandje. Donderdag 18 april hebben we onze Paasviering. Wij beginnen
dan ook met een gezamenlijk ontbijt. En horen het paasverhaal. We zingen al
uit volle borst van: “Weet je wel dat Jezus leeft!!”

Nieuws uit groep 3 en 4
We zijn druk aan het oefenen voor de Koningsspelen. We gaan een aantal liedjes
zingen bij Mondkersheem en natuurlijk zingen we ook het ‘Wilhelmus’. En we doen een
dansje zoals op de foto te zien is.
Het gewone werk gaat ook gewoon door. Groep 3 is druk met het maken van sommen
over het tiental en groep 4 rekent flink met rekenwielen en natuurlijk de tafels van 1 tot
10. Dat gaat steeds vlotter.

Nieuws uit groep 5 en 6
Op vrijdag 11 mei gaan de leerlingen ’s ochtends naar het Hunebedcentrum in
Borger. Nu was er voor de middag al een bezoek gepland aan Les Chevaux in
Buinen om daar kennis te maken met paardrijden. Het gaat dus een gezellige dag
worden! We gaan van 9.30 tot 11.00 uur naar het Hunebedcentrum waar we na afloop gezamenlijk even
ergens gaan picknicken en daarna gaan we door naar Les Chevaux tot 13.30. Doordat we ’s middags met
elkaar eten, dus eigenlijk met een continurooster werken, mogen de leerlingen om 14:00 uur naar huis.
Voor deze dag moeten de leerlingen zelf eten en drinken meenemen voor tijdens de pauze en tussen de
middag en makkelijk zittende kleding zoals een trainingsbroek voor tijdens het paardrijden. We zoeken
nog ouders/verzorgers die willen rijden en mee willen als begeleiding. Mocht u de leerlingen alleen kunnen
brengen en/of halen dan hoor ik dat ook graag.
Een aantal weken geleden heeft er in de nieuwsbrief al een bericht gestaan over de oordopjes. Het valt op
dat er nog steeds leerlingen zijn die géén oordopjes hebben of ze weer mee naar huis nemen. Aan het
begin van groep 3 krijgen de leerlingen oordopjes van school. Raken de leerlingen de oordopjes kwijt of
gaan ze stuk dan moeten ze zelf voor nieuwe zorgen. Het is wel zo fijn als iedereen oordopjes heeft en
deze ook op school laat liggen aangezien er dagelijks gewerkt wordt met de Ipad en dit zonder oordopjes
niet goed werkt. Mocht dit voor uw zoon/dochter gelden dan zou het fijn zijn als er weer werkende
oordopjes op school aanwezig zijn. Alvast bedankt!
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Nieuws uit groep 7 en 8
Aankomende week vindt de eindtoets voor groep 8 plaats. Op de dinsdag- en woensdagochtend gaan de
kinderen van groep 8 aan het werk met de IEP-toets. De kinderen hebben inmiddels de ouder-informatie
over de toets mee naar huis gekregen. Op deze ochtenden zal de groep gesplitst zijn, zodat de kinderen
rustig aan de toets kunnen werken. Groep 8 in hun eigen lokaal met juf Miranda en groep 7 zal in het
overblijflokaal aan het werk gaan met juf Elly. We wensen alle kinderen veel succes! Maak je niet te druk,
want jullie kunnen dit! Wij hebben alle vertrouwen in jullie!
Na de vakantie is het gelijk al weer een heel bijzondere week, want dan gaat groep 7/8 op kamp. U heeft
hiervoor afgelopen week een mail ontvangen. Op de maandag en dinsdag zal juf Rona voor groep 7/8 staan
en juf Elly, juf Esther, Gré Baas en Joop Hommes gaan woensdag t/m vrijdag mee op kamp. We wensen
jullie alvast heel veel plezier toe!

Ingekomen bericht van Vroeg Erbij
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Zoals u wellicht weet heeft CKC-Drenthe sinds kort een eigen kinderopvang, peutergroep en een BSO. De
gemeente Drenthe vindt het belangrijk dat er op voorschoolse voorzieningen gedaan wordt aan Vroeg
Signalering en Preventie en koopt daarom een programma in wat daar op is gericht. Het programma heet
Vroeg Erbij en dankt zijn naam aan het feit dat het programma ingezet kan worden op alle voorschoolse
voorzieningen (kinderdagverblijven en voorscholen). Hetzelfde programma kan ingezet worden op de BSO’s
en heet Vroeg Erbij Blijven.
Vroeg Erbij (Blijven): Het programma is een samenwerking tussen de GGD en Yorneo. Vanuit de GGD is
er een jeugdverpleegkundige betrokken en vanuit Yorneo is er een ambulant medewerker (Petra GardienSchuurman) betrokken. Nu denkt u bij het lezen van Yorneo misschien meteen aan geïndiceerde zorg. Het
klopt dat Yorneo geïndiceerde zorg biedt. Daarnaast levert Yorneo medewerkers die zich inzetten als
ambulant medewerker. Zij werken alleen voor het preventieve programma Vroeg Erbij (Blijven). De
preventieve hulpverlening en de geïndiceerde hulpverlening hebben geen raakvlakken met elkaar.
Preventieve groepsbezoeken: Vanuit Vroeg Erbij zal de ambulant medewerker (minstens) twee keer per
jaar op een preventief groepsbezoek komen op de kinderopvang, de peutergroep en op de BSO. Deze
preventieve bezoeken zijn voornamelijk gericht op het (positieve) basisklimaat en op wat de pedagogisch
medewerkers kunnen doen zodat alle kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Deze
laagdrempelige vorm van ondersteuning is daarnaast gericht op de vragen van de pedagogisch
medewerkers en richten zich onder andere op de sfeer in de groep, de interactie tussen de pedagogisch
medewerkers en kinderen, positief opvoeden en gaat uit van mogelijkheden in plaats belemmeringen. Hoe
om te gaan met een onrustige groep kan bijvoorbeeld een gespreksonderwerp zijn. Mochten er zaken
opvallen rondom een kind, dan wordt dit door de pedagogisch medewerker met de desbetreffende ouder(s)
/ verzorger(s) besproken.
In sommige gevallen zijn er vragen of zorgen over de ontwikkeling van een kind. Deze zorgen en vragen
worden door de pedagogisch medewerkers gedeeld met de betreffende ouders / verzorgers en indien er
toestemming wordt gegeven, ook met de jeugdverpleegkundige. Om de vragen over de ontwikkeling te
kunnen beantwoorden, kan er een gerichte observatie worden uitgevoerd door de ambulant medewerker.
Van de observatie wordt een verslag gemaakt en deze wordt besproken in het bijbehorende adviesgesprek.
Het adviesgesprek vindt plaats met ouder(s) / verzorger(s), met de pedagogisch medewerker, met de
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jeugdverpleegkundige en met de ambulant medewerker. Indien wenselijk ook met de intern begeleider. In
het gesprek wordt samen gekeken naar wat er nodig kan zijn om ervoor te zorgen dat het kind zich zo
optimaal mogelijk kan ontwikkelen.
Inloopspreekuur: De jeugdverpleegkundigen van de GGD hebben elke vrijdag van 9.00 tot 10.00
inloopspreekuur in het Brughuus, waar ouders en verzorgers vrijblijvend gebruik van kunnen maken. U kunt
hier terecht voor vragen/zorgen over bijvoorbeeld opvoeding, gedrag, zindelijkheid of voeding. Ook kunt u
bellen met de jeugdgezondheidszorg betreffende vragen over afspraken en informatie; 088-2460246.
Tevens heeft het sociaal
team in het Brughuus 3 keer per week spreekuur, waar u ook terecht kunt voor vragen en advies.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers of de
jeugdverpleegkundige.
Met vriendelijke groet,
De medewerkers van Vroeg Erbij

Kindcentrum De Wegwijzer
Harm Tiesingstraat 74
9571 AZ 2e Exloërmond
0599-671206
dewegwijzer@ckcdrenthe.nl
www.cbsdewegwijzer.nl
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