Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!
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Nummer 14

Bijbelverhalen
Week 12: 18 t/m 22 maart 2019
Het besluit om Jezus te doden, Johannes 11:45-57
De zalving in Betanië, Johannes 12:1-11
Intocht in Jeruzalem, Johannes 12:12-19
Week 13: 25 t/m 29 maart 2019
De graankorrel, Johannes 12:20-36
De voetwassing, Johannes 13:1-20
Judas vertrekt, Johannes 13:21-30
PBS-regels van de week:

Agenda
Maart:
15-3: NL Doet
19-3: Klankbordgroep/MRvergadering
22-3: Voorstelling groep
7/8

Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:

27-3: Afsluiting project
energie om 12.00 uur

Week 12: Algemene ruimtes
Week 13: Klas: binnenkomen en weggaan

April:

We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen tijdens het binnenkomen en
weggaan uit de klas en bespreken de regels die in de hele
school gelden.

Bericht van de TSO
We merken dat er de laatste tijd steeds meer kinderen van de
Tussen Schoolse Opvang (TSO) gebruik maken. Dat is natuurlijk
prima. De kinderen die vaste dagen hebben, die verwachten we ook
op die momenten waarop zij opgegeven zijn. We merken echter dat
het steeds meer voor komt dat kinderen die geen vaste opvang
dagen hebben, onverwacht toch overblijven. We willen u vragen u
kind van te voren op te geven. Dit in verband met het aantal
overblijfkrachten wat aanwezig moet zijn. Als uw kind niet
opgegeven is, dan kan het zijn dat er geen plaats is voor uw kind. U
kunt uw kind opgeven bij Janny Bolk. Haar nummer staat op de
kalender bij de maand maart.
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1-4: Extra luizencontrole
2-4: Voorlezen in het
Drents in alle groepen
4-4: Theoretisch
verkeersexamen groep 7
en 8
11-4: leesvirusfeest groep
5 en 6
12-4: koningsspelen
16/17-4: Eindtoets groep 8
16-4: Ouderavond
18-4: Paasviering in de
groepen
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Tevredenheidsonderzoeken
Eens in de twee jaar vragen wij ouders, leerlingen en medewerkers een tevredenheidsonderzoek in te
vullen. Dit jaar doen we mee aan een nieuw onderzoek. U kinderen krijgen vandaag allemaal een brief mee
naar huis, waarop een code vermeld staat. De bedoeling is dat u naar de site
www.scholenopdekaart.nl/onderzoek gaat en daar de code invult. U komt dan in de vragenlijst terecht. Het
is een korte vragenlijst en het invullen neemt dan ook niet veel tijd in beslag. Het zou fijn zijn als u allemaal
de vragenlijst in wilt vullen. De resultaten zullen wij meenemen in het opstellen van het nieuwe schoolplan
voor de komende vier schooljaren.
De kinderen van groep 6 t/m 8 vullen de vragenlijst op school in.

Project energie
Woensdag 27 maart om 12.00 uur sluiten we het project gezamenlijk af en
presenteren we aan elkaar en alle ouders en belangstellende onze
eindproducten.
De afsluiting duurt tot 13.00 uur, komt u kijken en luisteren naar wat we hebben
geleerd tijdens dit project?

NL Doet
Vrijdagmiddag 15 maart doen we mee aan NL Doet. De kinderen van groep 5 t/m
8 gaan samen met een aantal vrijwilligers de beide schoolpleinen weer netjes
maken. Dit past goed bij de doelstelling die de kinderen zelf gesteld hebben: Elke
maand maken we een keer de pleinen schoon, gaan we vegen en zand terug in
de zandbakken scheppen. Dit hebben de kinderen vorig schooljaar in de
leerlingenraad besproken en we merken dat het lastig is om dit maandelijks in te
passen. Tot nu toe is het één keer gebeurd dit schooljaar en morgen gaan we hier
opnieuw mee aan de slag. Het zou fijn zijn als de kinderen bezems mee kunnen
nemen. Mocht het de hele middag regenen, dan zullen wij het
schoonmaakmoment uit stellen. Dat beslissen we morgenmiddag.

Nieuws van de leerlingenraad
Hallo, ik ben Vera van de leerlingenraad uit groep 6.
Waar hebben wij het over gehad met de leerlingenraad? We hebben het de vorige keer over de wc
problemen gehad dat je voor een klein dingetje niet naar de juf of meester hoeft. Dit gaat nu al veel beter.
Nieuwe ideeen van groep 5/6
1: Misschien is het leuk om een picknick tafel op het schoolplein te zetten om daar aan te kunnen werken.
2: Je moet je eten opeten in de pauze en niet na de pauze en als je je eten niet op kan dan neem je
minder eten mee naar school.
3: Je mag niet op het klimrek als die glad is!
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4: We vinden dat de voetbal van groep 5/6 mee moet worden genomen na het spelen van voetbal in de
klas. Want hij wordt soms verstopt door de kinderen van groep 7/8. Dat is iets wat we niet meer willen.
5. Ruim de spullen van overblijf op als het je gevraagd word!
Groep 7/8
1: Er wordt getekend op de kast door de kinderen die op de gang werken. We schrijven en tekenen in het
vervolg alleen op papier.
We willen een nieuw schoolplein en daar hebben we geld voor nodig en daarom hebben we de volgende
manieren om geld in te zamelen bedacht:
1: Rommelmarkt
2: Vogelhuisjes verkopen
3: Koekjes bakken
4: Hout verkopen
5: Worst verkopen
6: Klusjes doen
7: Taarten actie
8: Limonade en koek samen verkopen
9. Honden uitlaten
Komende tijd gaan we kijken welke acties we kunnen gaan uitvoeren. Mocht u zelf nog goede ideeën
hebben om geld in te zamelen, dan horen wij die graag!

Eieractie
Ook dit jaar willen we vanuit de a.c. weer een eier-verkoopactie
organiseren. Natuurlijk duurt Pasen nog een poosje, maar we willen u
vragen eierdozen voor ons te bewaren. Dit jaar is ons schoolplein aan
een opknapbeurt toe. Wij willen met de actie geld ophalen voor een nieuw
klimrek die aan vervanging toe is. Helpt u dit jaar ook weer mee? Heel
hartelijk bedankt!
De kinderen krijgen maandag 18 maart de lijsten mee voor de verkoop
van de eieren. Uiterlijk 10 april moeten de lijsten, met het geld, weer
ingeleverd worden op school.

Nieuws van de kinderopvang
We zijn weer lekker bezig geweest. We hebben o.a. cakejes gebakken en
bloemen en kuikentjes geknutseld. Er is een doolhof gemaakt in het speellokaal
en we gingen tennissen met vliegenmeppers en ballonnen!! Ook zijn we druk
bezig met onze eigen ” wall of fame” waar we onze verjaardagen opzetten.

Nieuws uit de peutergroep
We zijn bezig met het thema knuffels. We leren de verschillen tussen hard en
zacht. We hebben een zachte knuffelbeer gemaakt. Ook hebben we de knuffels
op bed gebracht in onze zelfgemaakte bedjes. We lezen een mooi boek over
een gansje die zijn knuffel kwijt is.
Kindcentrum De Wegwijzer is onderdeel van Stichting CKC Drenthe

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!
Voor de kinderopvang zijn we nog steeds op zoek naar nog twee ouders die zitting willen nemen in de
oudercommissie. Wilt u meedenken over zaken die met de opvang van uw kinderen te maken hebben?
Geef u dan op als lid van de oudercommissie! Opgeven kan bij de leidsters of bij Miranda Tonkens.

Nieuws uit groep 1 en 2
De start van ons project over energie en duurzaamheid vonden de kinderen uit groep 1 en 2 heel leuk.
Twee gekke professoren in een oude auto op ons plein! De brandstof tank was leeg en de auto wilde niet
meer starten… hoe liep dat af? Waarschijnlijk kan uw kind dat vertellen, want in onze groep hebben we er
met elkaar uitgebreid over gepraat!
Vanuit dit toneelstuk zijn we gaan werken, nadenken en leren over het thema energie en richten wij ons
vooral op elektriciteit. We hebben samen in onze school gekeken wat er allemaal werkt op elektriciteit en
hoe dat is aangelegd. Ook hebben we de letter e van energie en elektriciteit geleerd.
In de bouwhoek wordt er in de huizen ook elektriciteit aangelegd, we
hebben geleerd dat je zuinig moet zijn met energie en hoe je dat kan
doen. Ook is er door de firma Hilgen Bolk een echt zonnepaneel
gebracht op school, die hebben we natuurlijk met elkaar bekeken.
Op het speelgoedhuis maken de kinderen zelf zonnepanelen en ook
in het huis dat we zelf van een schoenendoos maken leggen we
elektriciteit aan en maken we zonnepanelen op het dak.
We werken ook in een eigen werkboek over energie, samen met Mo
de muis lossen we allerlei vragen op en leren we veel over energie
en duurzaamheid. De komende twee weken gaan we nog veel meer
leuke dingen leren en ontdekken over dit thema!
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Nieuws uit groep 3 en 4

Vorige week is de brandweer bij ons op bezoek geweest. Het was een
brandweervrouw en ze was ook in een echt brandweerpak gekomen. Van tevoren
hadden we de ontruiming geoefend en dat ging erg goed. Maar toen de brandweer
er was, regende het en hoefden we niet naar buiten. We zijn ook aan het project
energie begonnen. Dat is natuurlijk een heel groot thema en voor groep 3 en 4
beperken we het tot zuinig zijn met gas en elektriciteit omdat we ook zuinig op de
aarde moeten zijn. Natuurlijk komen we dan ook bij wind- en zonne-energie. De
bedoeling is, dat de kinderen dagelijks op school bijhouden hoe ze spelen en of ze
daar ook elektriciteit voor gebruiken. Uiteindelijk gaan we dan op zoek naar
speelgoed dat geen stroom gebruikt, maar wel energie opwekt. Een leuke
uitdaging!
Oproep
Voor groep 3 en 4 zijn we op zoek naar lege doosjes en ander klein verpakkingsmateriaal voor
knutselopdrachten. Wilt u voor ons sparen? Alvast bedankt!

Nieuws uit groep 5 en 6
Op vrijdag 8 maart zijn we naar een toneelstuk geweest over een man met een stenen hart. Hans wilde een
stenen hart zodat hij niet meer kon huilen om zijn overleden koe Bestie, Sik de geit en zijn moeder. Hij trok
de wereld in en kwam het mooiste meisje tegen. Ze trouwden, maar heel gelukkig was hij niet. Ontevreden
ging Hans weg en liet het meisje in tranen achter. Het kon hem niets schelen, hij had namelijk een stenen
hart. Gelukkig liep het toch goed af en kreeg Hans ineens zijn gevoel weert terug. We vonden het een leuk
en grappig toneelstuk.
Van Jayden en Madelon
We zouden de afgelopen week in het kader van ons project energie naar de biovergister en het
zonnepanelenveld gaan. Helaas ging dit vanwege de weersomstandigheden niet door. We hebben gelukkig
een nieuwe datum kunnen afspreken voor beide bezoeken namelijk op vrijdag 22 maart en maandag 25
maart. De leerlingen moeten deze dag dus weer op de fiets op school komen en even oude
laarzen/schoenen meenemen.
OPROEP OPROEP OPROEP
Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor Koningsspelen zijn in volle gang. Op vrijdag 12 april
vinden de Koningsspelen plaats. ’s Middags heeft de combicoach een programma voor de groepen 5 t/m 8
van onze school en De westhoek georganiseerd. Dit vindt plaats onder schooltijd op de sportvelden van
Tweede Exloermond. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie. We zoeken nog wel ouders/verzorgers
die deze middag een groepje leerlingen wil begeleiden. Lijkt dit u leuk? Geef u dan op bij een van de
leerkrachten van groep 5 t/m 8.

Nieuws uit groep 7 en 8
Goed nieuws van juf Evelien: Op donderdag 7 maart heeft juf Evelien een dochter gekregen met de naam
Lisa. We wensen Nick, Evelien en Daan veel geluk met hun dochter en zusje.
Wij van groep 8 zijn heel druk met het verzamelen van lege statiegeldflessen. Als we afscheid nemen van
deze school willen we met elkaar een leuk en gezellig feest organiseren waar we geld voor nodig zijn. We
zijn al een paar keer door het dorp gefietst en hebben overal aangebeld en gevraagd om lege flessen. We
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hebben al best veel geld hiermee opgehaald. Natuurlijk gaan we
hier nog een poosje mee door. Natuurlijk mogen er ook flessen
mee genomen worden naar school. Alle kleine beetjes helpen!
Ook hebben we afgelopen zaterdag auto's gewassen. Voor 5
euro mocht de auto door de wasstraat. Alle leerlingen van groep
8 en een paar van groep 7 waren heel enthousiast aan het
wassen bij de familie Zoelman op het erf. In de garage konden de
wachtenden koffie en cake kopen. Het was een gezellige drukte
en we hebben veel auto's gewassen. En een hele mooie
opbrengst voor ons afscheid!!
Hallo, ik ben Damian en ik ben gisteren naar de voorleeswedstrijd
geweest.
Toen ik met Ruben, mijn moeder en mijn oma in Borger aankwam, begonnen wij direct.
Ik was als vierde aan de beurt en ik las uit Dummie de Mummie en de ster Thoeban.
De kinderen voor mij waren ook heel goed. Toen ik voor moest lezen was ik heel zenuwachtig. Tijdens het
voorlezen ging het heel erg goed. Toen iedereen aan de beurt was geweest moest de jury iemand kiezen
die naar de volgende ronde gaan. Het was heel spannend. Toen de jury het had besloten hoorde ik dat ik
tweede was geworden. Ik was erg blij!
Damian, super goed gedaan! Gefeliciteerd met je tweede plek!!

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