Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

15/11/2018

Bijbelverhalen
Week 47: 19 t/m 23 november 2018
Simson doodt een leeuw, Rechters 14:5-9
Het raadsel van Simson, Rechters 14:10-20
Simson steekt het veld in brand, Rechters 15:1-5
Week 48: 26 t/m 30 november 2018
Simson neemt de stadspoort mee, Rechters 16:1-3
Simson en Delila, Rechters 16:4-14
Het geheim van Simson, Rechters 16:5-15

Nummer 6

Agenda
November:
17-11: Klusochtend
19-11: Extra luizencontrole
22-11: Schrijversbezoek
groep 7/8
30-11: Trefbaltoernooi
groep 5/6

PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
December:
Week 47: De WC
Week 48: Klas, zelfstandig werken en spelen
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen tijdens wc bezoek en in de
klas tijdens het zelfstandig werken en spelen.

4-12: Klankbordgroep/MRvergadering
5-12: Sinterklaas op
school
18-12: Kerstviering

Klusochtend en oud papier
Aanstaande zaterdag houden wij het eerste klusmoment van dit
schooljaar. We gaan de pleinen weer bladvrij en schoon maken.
Het zou fijn zijn als we hier weer veel hulp bij krijgen. Bladblazers,
kruiwagen, scheppen, bezems en bladharken zijn handig om mee
te nemen. We starten om 9.00 uur en zijn uiterlijk 12.00 uur klaar.
Helpt u mee?
Op zaterdag 24 november zijn wij weer aan de beurt om oud
papier op te halen. De volgende ouders staan op de lijst om te
lopen: Jeffrey Marquering, Eddie Veltkamp, Willem Bolk en Albert
van der Spoel. Alvast bedankt voor jullie inzet!
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21-12: groep 5 t/m 8
’s middags vrij
22-12 t/m 4-1:
Kerstvakantie
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Schoolfruit
Deze week is de EU-schoolfruit-actie weer begonnen. We zijn blij hieraan mee te kunnen doen. Op de
woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen op school tijdens het eet- en drinkmoment om 10.00
uur fruit van ons. We merken echter dat de hoeveelheden die we aangeleverd krijgen vrij klein zijn. Het
schoolfruit is bedoeld als een extra fruitmoment op de dag en kan door de kleine hoeveelheden niet altijd
als volledige vervanging van het eigen fruit gelden. Deze week was er bijvoorbeeld op twee dagen een
halve banaan per leerling beschikbaar en op de derde dag een appel. Denkt u dat dit niet voldoende is
voor uw kind, dan staat het u natuurlijk vrij om zelf ook fruit mee te geven.

Doorgeven afwezigheid
We merken dat het steeds vaker voorkomt dat kinderen zelf doorgeven dat ze naar de tandarts,
orthodontist of huisarts moeten. Dit vinden wij niet wenselijk. Ouders geven door wanneer kinderen
afwezig zijn. Dit mag telefonisch of door een briefje mee te geven aan uw kind. Zo weten we zeker dat de
afwezigheid klopt.

Hek open vanaf 13.00 uur
Tussen de middag organiseren we tussenschoolse opvang voor de kinderen. Deze opvang loopt tot 13.00
uur. Het valt ons op dat het steeds vaker gebeurt dat kinderen die naar huis zijn geweest voor 13.00 uur
op school aankomen. Zij willen dan het plein op, maar hier hebben we andere afspraken over. De
overblijfkinderen hebben recht op hun pauze en die duurt tot 13.00 uur. Om 13.00 uur komt de pleinwacht
naar buiten en doet het hek open, de kleuters gaan dan naar binnen. Vanaf 13.00 uur kunnen de kinderen
die naar huis zijn geweest dus op het plein. Wilt u hier rekening mee houden en uw kinderen niet te vroeg
naar school sturen?

Studiedag PBS
Vorige week woensdag hebben wij als team een studiedag over PBS gehad. Afgelopen periode zijn er
observaties in alle groepen uitgevoerd en deze werden besproken. Het was heel mooi om te horen dat we
nog steeds de lijn van PBS goed doorvoeren in alle groepen. Soms is het lastig om gemaakte afspraken
vast te houden, maar op onze school verloopt dit goed. We hebben samen nog eens gekeken naar de
consequenties voor ongewenst gedrag, geoefend met de afspraken die we hebben en gedragsfunctieanalyses gemaakt op basis van een casus. Zo hebben we geleerd goed naar gedrag te kijken zonder er
zelf gelijk een oordeel of invulling bij te geven. Het was een geslaagde dag.
Op dit moment zijn we nog druk bezig om de foto’s bij de regels aan te passen en de regels weer allemaal
onder de juiste waarden (veiligheid, verantwoordelijkheid en respect) weg te zetten. Als de matrixen weer
herzien zijn, dan volgt hier meer informatie over via de nieuwsbrief.
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Sinterklaasfeest 5 december
Ook dit jaar hebben we Sinterklaas en de Pieten weer uitgenodigd om zijn
verjaardag op onze school te komen vieren.
We zullen de Sint op woensdag 5 december om 8:30 uur samen met alle kinderen
en de aanwezige ouders buiten verwelkomen op onze school.
Hierna gaan de kinderen het verjaardagsfeest vieren. Groep 1 t/m 4 heeft deels een gezamenlijk
spelletjes programma en groep 5 t/m 8 gaat lootjes trekken en een surprise maken. De Sint en de Pieten
zijn de hele ochtend aanwezig.
Het is niet nodig om eten en drinken mee te geven want de Sint gaat iedereen trakteren!
Om 12:30 uur is het feest afgelopen en is iedereen vrij.

Kerstviering
We willen u alvast van harte uitnodigen voor de kerstviering op 18 december.
De kerstviering vindt dit jaar plaats in de PKN kerk, Zuiderdiep 150, bij ons in
2e Exloërmond om 19.00 uur.
Het thema van de viering is ‘Tel je mee?’. Na Sinterklaas gaat iedere groep
met dit thema aan de slag.
We zien u graag op 18 december! Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Nieuws van de kinderopvang
De peuteropvang.
We zijn gestart! Elke maandag- en donderdagochtend is de peuteropvang open. We zijn op dit moment
met 3 peuters. We hebben het heel gezellig samen. We werken met de (voorschoolse) methode ‘Uk en
Puk’.
Nu zijn we bezig met het thema: "Welkom Puk”. Hierin leren we elkaar kennen en we ontdekken de
ruimte en alles wat daarin is. We doen alles samen met ons vriendje PUK. Natuurlijk hebben we ook een
mooie lampion gemaakt voor Sint Maarten.
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Nieuws uit groep 1 en 2
Het wordt herfst buiten en in de klas. We ontdekken en leren dat het in de herfst langer donker is. De
bladeren vallen van de bomen. Er komen paddenstoelen in het
gras en in het bos. Er zijn eikels, beukennootjes en kastanjes.
Het regent vaker en soms is er harde wind of storm. We hebben
eikels gevouwen en er blaadjes bij getekend. We bouwen een
huis met een mooie herfsttuin er bij.
We tekenen de hoed van paddenstoelen en versieren die met
gekleurde stippen.
We hebben een nieuw liedje geleerd van:
Paddenstoelen in het gras.
Niet meer buiten zonder jas.
Lekker stampen in een plas.
T is Herfst, T is herfst.
Ook leren we begrippen van groot naar klein en van leeg naar vol. We kunnen dit al goed in de goede
volgorde leggen en doen er leuke spelletjes mee met flessen.

Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week wordt het nieuws gebracht door Rick en Lizzy.
We vinden het leuk in groep 4. Het is heel anders dan in groep 3, want de sommen zijn veel moeilijker.
We gaan al tot 60 en we gaan deze week de tafel van 6 leren. Het boek van woordenschat is erg leuk en
ook dat je met kaartjes en op de iPad mag oefenen.
Donderdag gaan we naar een voorstelling in Valthermond en daar hebben we veel zin in.
Volgende week gaan we knutselen voor het Sinterklaasfeest en daar hebben we nog leeg
verpakkingsmateriaal voor nodig. Spaart u mee?

Nieuws uit groep 5 en 6
Op vrijdagmorgen 30 november vindt onder schooltijd het jaarlijkse trefbaltoernooi van groep 5 en 6 plaats
in de Hunsowhal. De komende weken zullen we tijdens de gymlessen flink gaan oefenen. Aangezien het
onder schooltijd is doen alle leerlingen mee. Binnenkort ontvangt u meer informatie. We zijn wel alvast op
zoek naar een ouder/verzorger die deze ochtend mee wil helpen als begeleider. U kunt zich aanmelden bij
de leerkracht. In verband met het trefbaltoernooi hebben de kinderen van groep 5 en 6 op de middag van
30 november géén gym.
Vanaf volgende week starten we met de boekbesprekingen. Iedereen heeft een overzicht gekregen
wanneer hij/zij aan de beurt is. Mochten er vragen zijn over het maken van een boekbesprekingen dan
hoor ik dat graag. Anders veel succes met het voorbereiden!
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Nieuws uit groep 7 en 8
In groep 7 blijven we druk bezig met het leren van de breuken. We zijn bezig met het op- en aftrekken van
ongelijknamige breuken en het maken van keer- en deelsommen met breuken. Het is soms wat lastig,
maar we blijven flink oefenen.
In groep 8 zijn we begonnen met het rekenen met miljarden, met sommen als -5 +6 en we gaan verder
oefenen met sommen als (3x4) + 3x2 =
RSG
In een nieuwsbrief van het RSG stond dat de voorlichting op donderdag 12 december is, dit klopt niet.
De goede datum is donderdag 13 december 2018 op de RSG Ter Apel.
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