Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

14/11/2019

Bijbelverhalen
Week 47: 18 t/m 22 november 2019
De zegen, Genesis 27:1-40
Jakob droomt, Genesis 28:10-22
Jakob komt bij Laban, Genesis 29:1-14
Week 48: 25 t/m 29 november 2019
Lea en Rachel, Genesis 29:15-30
Jakob krijgt een kudde, Genesis 30:25-43
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-20

PBS-regels van de week:

Nummer 7

Agenda
November:
22-11: Trefbaltoernooi
groep 5/6
23-11: Oud papier
27-11: Groep 6, 7 en 8
gaan naar Zwolle
30-11: Klusochtend

Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 47: Klas: zelfstandig werken/spelen
Week 48: De gang
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen als we zelfstandig spelen
en werken in de klas en als we in de gangen zijn.

December:
5-12: Sinterklaas
11-12: Vragenuurtje
12-12: MR/OC-vergadering
17-12: kerstviering

Welkom

19-12: Middag groep 3-8
vrij i.v.m. studiemiddag

Arno loopt sinds oktober stage in groep 1 en 2. Arno, van harte
welkom op onze school. We wensen je een leerzame en plezierige
tijd toe bij ons op school. Arno stelt zich even voor:

20-12: Middag alle
kinderen vrij

Ik ben Arno Becker en ik ben 18 jaar, sinds kort loop ik stage op de
Wegwijzer in groep 1 en 2. Aan het begin van dit schooljaar ben ik
namelijk begonnen met de Pabo op de NHL Stenden in Emmen.
Mijn doel is dan ook om in de komende 4 jaar mijn opleiding te halen
en veel ervaring op te doen bij de Wegwijzer. Naast school heb ik
natuurlijke ook andere interesses. Zo voetbal ik bij JVV in
Jipsingboertange, een klein maar wel gezellig clubje. Ik kom zelf uit
Musselkanaal en woon hier al bijna 13 jaar, voorheen woonde ik in
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23-12 t/m 3-1:
kerstvakantie
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nieuwe Pekela maar kan me hier weinig van herinneren. Ik hoop dat ik de komende
jaren veel leer en zelf ook de leerlingen wat bij kan brengen.
Arno Becker

Schoolfruit
Met ingang van deze week krijgen de kinderen weer fruit op school. Op de
woensdag, donderdag en vrijdag ontvangen de kinderen het fruit in de ochtendpauze. Voor deze week is er
bijvoorbeeld ananas, meloen en appel geleverd. Soms hebben kinderen niet genoeg aan de hoeveelheid
fruit die geleverd wordt, daarom is een toevoeging vanuit huis natuurlijk altijd goed.

Beleid gezonde voeding opvang en onderwijs
Aankomende week start de opvang met nieuw voedingsbeleid. Dit beleid willen we goed onder de aandacht
brengen van kinderen en ouders en daarom worden er allerlei activiteiten voor de kinderen en ouders
rondom voeding georganiseerd. De ouders met kinderen op de opvang hebben hiervoor al een uitnodiging
ontvangen. Ook in het onderwijs vinden wij gezonde voeding erg belangrijk. Daarom hebben we ons
“protocol Gruiten” nog eens goed bekeken en aangepast. We stimuleren al jaren het meenemen van fruit
voor de ochtendpauze en doen ook jaarlijks mee aan de schoolfruit actie. Het aangepaste beleid en het
voedingsbeleid van de opvang sturen we mee als bijlage.

Oud papier
Op zaterdag 23 november is onze school weer aan de beurt om oud papier te lopen. De volgende ouders
staan op de lijst: Willem Bolk, Jeffrey Marquering, Albert van der Spoel en Will Hoitzing. Verzamelen bij
garage Robertus, Zuiderkijl 2. Alvast bedankt voor jullie inzet!

Sinterklaasviering
Donderdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Alle ouders zijn uitgenodigd om bij de
aankomst van Sint op school aanwezig te zijn. Na de aankomst gaan de kinderen naar hun eigen klas om
daar met elkaar het Sinterklaasfeest te vieren. U kunt uw kind om 12.00 uur weer ophalen. De kinderen
van groep 3 t/m 8 hebben ’s middags gewoon school. De kinderen hoeven deze ochtend geen eten of
drinken mee te nemen.

Nieuws van de kinderopvang
De afgelopen week zijn we nog druk geweest met het thema herfst. De wind waait lekker en de blaadjes
vallen van de bomen. We hebben geschilderd op de maat van de muziek.
Komende week staat in het teken van het nieuwe voedingsbeleid. We gaan samen ontdekken wat gezonde
voeding is. En houden op donderdag 21 november van 17.00 uur tot 18.00 uur een proeverij. Ouders zijn
hiervoor ook van harte uitgenodigd.
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Nieuws uit de peutergroep
We zijn nog druk bezig met reuzen en kabouters. We hebben een mooie
kabouterlampion gemaakt. We zijn ook in het speellokaal geweest om oefeningen
te doen met de bal. Boven je hoofd houden en rollen naar elkaar. Dit vonden de
kinderen heel leuk. Ook het kringspel: “Er zat een klein kaboutermeisje”, is een echte
hit bij de peutergroep. Ze dansen er graag op los.

Nieuws uit groep 1 en 2
In de gang hangt een groot spinnenweb en ook in de klas komen er steeds meer spinnenwebben te hangen.
We leren hoe een spin zijn web maakt met een draad en we maken zelf een mooi spinnenweb. Dat is best
moeilijk met een spiraal in het web. We leren de cijfers 5 en 15 en maken een boom van Kapla met 5 takken
en 15 blaadjes op de grond met een groepje. We leren de letter H van herfst en hebben allemaal plaatjes
gezocht met de letter H.
Het regent nu vaker buiten en dan gaan we in het speellokaal
spelletjes doen of gymnastiek op het klimrek en de kast en
matten. We kunnen allemaal al heel goed een koprol maken
en over de evenwichtsbalk lopen.
Het is wel lastig om zelf onze schoenen en sokken weer aan
te doen, maar als we thuis even oefenen gaat het vast beter.
Heeft u thuis nog lege Olvarit potjes? Wij willen ze graag
gebruiken voor een werkje op school.

Nieuws uit groep 3 en 4
In onze groep zijn de kinderen allemaal heel enthousiast bezig met het project van de kriebelbeestjes. We
hebben al heel veel interessante dingen geleerd. Wist u dat een duizendpoot graag wormen eet? Wij hadden
ze samen in een bak gestopt en dat was niet zo leuk voor de wormen……….Buiten het project werken we
natuurlijk heel hard aan de andere vakken.
Groep 4 heeft deze week de tafel van 6 aangeleerd en de kinderen hebben allemaal een miniposter mee
naar huis gekregen om de tafels te oefenen. En in groep 3 rekenen we nu tot de 20 en de kinderen weten
ook wat familiesommen zijn.

Nieuws uit groep 5 en 6
Op vrijdagochtend 22 november vindt het jaarlijkse trefbaltoernooi voor groep 5 en 6 plaats in de Hunsowhal.
We hebben dit jaar twee teams: een team met leerlingen van De Wegwijzer en een combinatieteam met De
Aanloop. Fijn, dat dit kan! We maken er een gezellige, sportieve ochtend van en u bent natuurlijk van harte
welkom om te komen kijken.
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Nieuws uit groep 7 en 8
Afgelopen dinsdag zijn we bij Martine Letterie op bezoek geweest. Zij schrijft prachtige boeken over onder
andere de Tweede Wereldoorlog. Tijdens dit bezoek heeft zij ons het verhaal over haar opa en vader verteld.
Het was een zeer heftig verhaal met verschrikkelijke details over de concentratiekampen.
Het verhaal staat beschreven in het boek 'Verhaal zonder vader'. Verder heeft ze ons veel geleerd over het
begin van WO II. Door haar boeken te lezen, krijg je een duidelijk beeld van de oorlog. Ook heeft ze een
boek over de kledingindustrie geschreven, 'Made in Indira'. Dit boek laat je nadenken over eerlijke kleding.
Momenteel werken we in groep 6/7/8 over media. We gaan ons verdiepen in onder andere de computer,
virussen, veilig omgaan met sociale media, hacken, de 3D-pen, makey makey en de Blue-Bot.
Voor dit project gaan we woensdag 27-11-2019 naar het Bonami museum in Zwolle. In dit museum is de
grootste collecte spelcomputers en computers. Verder is er een enorme hoeveelheid games en collectoritems te bewonderen.
We gaan dit museum tussen 10.00 uur en 12.00 uur bezoeken, inclusief een rondleiding. Rond 12.15
uur vertrekken we uit Zwolle en rond 13.15 uur zullen we weer terug op school zijn.
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