Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

13/12/2018

Bijbelverhalen
Week 51: 17 t/m 21 december 2018
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Week 2: 7 t/m 11 januari 2019
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Naar Egypte, Matteüs 2:13-18
Naar Galilea, Matteüs 2:19-23
PBS-regels van de week:

Nummer 8

Agenda

December:
18-12: Kerstviering
21-12: groep 5 t/m 8
’s middags vrij
22-12 t/m 4-1:
Kerstvakantie

Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 51: Speciale bijeenkomsten
Week 2: Herhalingsweek

Januari:

We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen tijdens speciale
bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de kerstviering.

7-1: Luizencontrole

Sinterklaas
We kunnen terug kijken op een mooie viering van het
Sinterklaasfeest. Wat een verrassing was het dat Sinterklaas met
de bus naar 2e Exloërmond kwam! En we mochten nog een stukje
meerijden ook! We hebben een hele gezellige ochtend gehad.
Ouders die geholpen hebben willen we heel hartelijk bedanken voor
hun inzet. Fijn dat we bij elke activiteit weer op betrokken ouders
kunnen rekenen!
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7-1: Koffie-inloop

8-1: vergadering
leerlingenraad
14-1: start Cito toetsweken
29-1: Inloopmoment
29-1: Klankbordgroep/MRvergadering
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Kerst
U hebt de uitnodiging inmiddels ontvangen. We zien u graag op 18 december!
Vrijdag 21 december willen we 's ochtends om 11.00 uur kerststukjes maken
met de kinderen. Wilt u uw kinderen hiervoor spullen meegeven op de vrijdag
zelf? Een bakje, oase, groen, een kaars en andere versieringen die in een
kerststukje kunnen. U, of een opa of oma, bent zelf ook van harte welkom om
uw kind(eren) te komen helpen om 11.00 uur!
Het is handig om een extra tas mee te geven waar het stukje in mee kan naar huis.

Aanvulling voor op de kalender
Op dinsdag 16 april 2019 houden wij onze jaarlijkse ouderavond. We hebben weer een leuk onderwerp
uitgekozen, waarover u later meer hoort. Houdt u deze avond vast vrij?
Maandag 7 januari is er weer koffie-inloop. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Actie voor de voedselbank
Afgelopen weken hebben we mee gedaan aan de actie voor
de voedselbank van RTV Drenthe. Wat hebben jullie veel
producten ingeleverd! Echt geweldig om te zien. We hebben
tien tafels vol boodschappen opgehaald voor de
voedselbank! Heel erg bedankt allemaal voor jullie inbreng!
Vandaag zal RTV Drenthe langs komen om te filmen en
radio-opnamen te maken. Misschien ziet of hoort u ons
nog…

Vrijwillige ouderbijdrage
Andere jaren kreeg u in oktober al de oproep voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit jaar is
deze oproep uitgesteld. Dit heeft te maken met de oprichting van de Stichting ‘Vrienden van De Wegwijzer”
die alle private gelden (geld dat door ouders aan school wordt betaald) gaat beheren. We verwachten nu
dat de oproep tot betaling in de maand januari gedaan kan worden.
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Nieuws van de kinderopvang
De peutergroep
We hebben samen een leuke sinterklaasviering gehad. Met Pietengym in het
speellokaal en we hebben onze eigen heerlijke pepernoten gebakken. Aan
het einde van de ochtend vonden we een grote zak met voor iedereen een
mooi cadeau.
Nu zijn we alweer bezig met het kerstfeest. We hebben al een mooie kerstklok
gemaakt voor in de boom en zingen samen: “Luid klokje klingelingeling”.
Ook hebben we een mooie roze ballon gemaakt. Want Lars is nu een grote
broer. Zijn zusje Lieke is geboren. Gefeliciteerd!!
De opvang.
We vinden het fijn om te zien dat er steeds meer aanmeldingen binnenkomen
voor de opvang. Dit is heel gezellig voor de kinderen die er al zijn. Het
betekent ook dat we meer uren open zijn: We zijn nu elke dag open! We zijn
dan ook blij dat juf Nienke ons team komt versterken.
Nienke zal op de dinsdag en de woensdag en een deel van de vrijdag de groepen draaien en Esther blijft
op de maandag, de donderdag en de vrijdagmiddag de leidster. Zo kunnen we alle mogelijke opvang
aanbieden en zijn er twee vaste gezichten waar u op kunt rekenen. Nienke, van harte welkom!!!

Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn op weg naar Bethlehem en het kerstfeest. We vertellen en luisteren naar
de verhalen over de geboorte van een heel belangrijk kindje.
Samen hebben we de kerstboom versierd en er brandt een haardje in de klas. Als
we beginnen in de kring mogen er twee kaarsjes branden en elke week komt er
een kaarsje bij tot het kerstfeest is. We hebben de letter M geleerd van Maria. We
weten al veel woorden die met een M beginnen en die hebben we opgeschreven.
Onder de kerstboom staat een stalletje. Daar mogen we mee spelen en in de
huishoek liggen verkleedkleren van Jozef en Maria en een baby pop. Zo kunnen
we het verhaal van kerst zelf spelen.
We maken een stalletje van repen bruin papier en knippen en plakken er zelf het
kindje, Jozef en Maria in. Met een groep bouwen we samen het stadje Bethlehem.
En we maken een mooie kaars voor op de tafel.
We leren heel veel kerstliedjes en mogen daar zelf muziek bij maken.
In het leeshoekje staan heel veel boekjes over de kerst, waar we heerlijk, rustig in
mogen lezen.
Elke week gaan we dinsdagmiddag naar de schoolbibliotheek, waar we zelf ons
boekje mogen ruilen en weer mee mogen nemen naar huis. Wilt u thuis even met
uw kind kijken of er nog boekjes zijn? Dan kunnen we ze voor de kerstvakantie allemaal weer inleveren.
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Nieuws uit groep 3 en 4
We leven in een hele gezellige maand. Vorige week zijn Sinterklaas en zijn Pieten
op bezoek geweest en dat was heel gezellig. Ze deden zelfs mee met het liedje:
hoofd, schouders, knie en teen. En natuurlijk was er voor alle kinderen een
cadeautje.
En alsof het helemaal niets is, begonnen we op 6 december met de voorbereidingen
van het kerstfeest. Elke dag worden de liedjes geoefend en ’s middags knutselen
we er vrolijk op los. De school komt al helemaal in kerstsfeer. U begrijpt dat we
deze dagen met veel plezier op school zijn.

Nieuws uit groep 5 en 6
Op vrijdag 30 november vond het jaarlijkse trefbaltoernooi plaats voor groep 5 en
6. De leerlingen hebben deze ochtend goed hun best gedaan en leuk en sportief
gespeeld, maar helaas hebben we geen prijs gewonnen. Op naar volgend jaar!
Op 5 december hebben we, net als iedereen, het sinterklaasfeest gevierd. We hebben een gezellig ochtend
gehad! Nu Sinterklaas weer naar Spanje is, komt de Kerst er alweer aan. We hebben de kerstboom versierd
en zijn druk bezig met knutselen en zingen voor de kerstviering. Om het jaar gezellig af te sluiten mogen de
leerlingen van groep 5 en 6 de vrijdag voor de vakantie ‘kerstachtig’ op school komen. Te denken valt
bijvoorbeeld aan een kersttrui, kerstsokken, een kerstmuts, oorbellen, een slinger en/of glitters in het haar
etc.

Nieuws uit groep 7 en 8
In groep 7/8 zijn we bezig met een project over planten en dieren. De leerlingen zijn met verschillende
onderzoeksvragen bezig. Zoals wat is de voedselkringloop, wat is de voedselketen, hoe komt een vleeseter
aan zijn suikers en hoe komt het dat de leefwereld van verschillende diersoorten kleiner wordt?
Verder zijn we druk bezig met Kerst. We zingen verschillende liederen, juf heeft voorgelezen uit het
prentenboek 'Tel je mee?' en we maken een kerstster van papier.
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