Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

18/06/2020

Nummer 19

Bijbelverhalen
Week 26: 28 juni t/m 2 juli 2021
Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:21-40
Lezingen uit Handelingen 20-26
Week 27: 5 t/m 9 juli 2021
De schipbreuk, Handelingen 27:14-44
Paulus in Rome, Handelingen 28:11-31

Agenda
Juni:
30-6: Afscheid van groep
8, juf Carla, juf Trea en juf
Nicolet. We vieren dit in de
groepen.

Juli:
PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 26: Klas: kring
Week 27: ICT
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen in de klas tijdens de kring
en tijdens het werken met de ipad.

Welkom!
Felicia is afgelopen maandag bij ons in groep 6 gekomen. Fijn dat
je er bent Felicia! We wensen je een fijne tijd toe op De Wegwijzer!

Mooie donatie
I.v.m. sluiten van 't Hummeltjesheem van Stichting Peuterwerk in
Tweede Exloërmond hebben de leidsters besloten dat
de overgebleven gelden verdeeld worden over beide scholen.
Dit omdat het betaald is of door acties is opgehaald door ouders en
voor kinderen in Tweede Mond. We hebben daarom het mooie
bedrag van €1131,- mogen ontvangen. Wij zijn er blij mee! We gaan
het goed gebruiken voor de kinderen.
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3-7: Start zomervakantie
om 12.00 uur
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Nieuws van de opvang
Op de kinderopvang zijn we bezig met het thema ‘oef wat warm’. De kinderen doen mee met de peutergroep
en dit vinden ze maar al te leuk.
Samen buiten in de zandbak spelen en ontdekken wat er nu allemaal buiten is. Met water en zand spelen.
“ Hé als je water en zand bij elkaar doet heb je modder, hier kan ik wel meer van maken” was bijvoorbeeld
een uitspraak van Lars.
Op de bso spelen we met het mooie weer lekker buiten. Dingen na tekenen, spelletjes doen, wat kunnen
we nu allemaal eigenlijk maken met de dingen wat we buiten zien, zoals takjes enz.

Nieuws uit de peutergroep
We zijn nog druk bezig met het thema ‘oef wat warm’. We leren de begrippen
warm en koud, drijven en zinken.
Kinderen vinden het heel leuk om dit te ontdekken en gaan er helemaal in op.
We lezen ook graag boekjes met alle kinderen. Zoals het boek “Jan Pieter gaat
naar zee”.

Nieuws uit groep 1 en 2
Het is fijn dat alle kinderen weer samen op school zijn! We hebben het maar druk met het handen wassen,
want we zijn met 29 kleuters. De kinderen van groep 2 zijn gelukkig al heel zelfstandig en helpen om de
beurt mee om toezicht te houden bij het handen wassen. Dit doen ze heel goed waardoor het nu al steeds
vlotter gaat.
Op dit moment werken we aan een geheim project… vrijdag mag het mee naar huis en dan moet het nog
op een goed plekje worden verstopt…ra,ra wat zal het zijn?
De laatste schoolweken gaan we werken en spelen over het sprookje “De kikkerkoning”. We luisteren naar
het verhaal, spelen het na en leren de letter G van goud. De cijfers 10 en 20 worden aangeleerd en
ingeoefend en groep 2 oefent met het goed schrijven van hun eigen naam. Vooral het schrijven van links
naar rechts is voor sommige kinderen nog lastig. Verder spelen we lekker veel buiten en in de klas.
De kinderen die volgend schooljaar naar groep 3 gaan zijn bij juf Ineke geweest om kennis te maken met
hun nieuwe groep, het was best spannend maar vooral héél leuk! Volgende week gaan ze nog een keer
proefdraaien.

Nieuws uit groep 3 en 4
Nog minder dan drie weken en het schooljaar is alweer voorbij. Dat geeft altijd een bepaalde sfeer en het is
dan ook heel gezellig in de klas.
Groep 4 is deze week begonnen met ‘toekomstkunde’. Dat is een vorm van begrijpend lezen die
aangeboden wordt door het WNF. Het thema komt altijd uit de actualiteit en behalve het lezen van de
tekst bekijken de kinderen ook een filmpje over het onderwerp, leren nieuwe woorden en ze vormen zich
ook een mening over het onderwerp. Deze week gaat het over de wolf.
En dan nog een vraag: hebt u thuis nog spullen van school of van de bibliotheek, wilt u die dan weer
meegeven naar school?
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Nieuws uit groep 5 en 6
De laatste weken voor de zomervakantie gaan alweer in. Wat gaat de tijd snel! De komende weken zullen
we alles gaan afronden en opruimen. Wilt u alvast een (grote) plastic tas meegeven aan uw zoon/dochter,
zodat we daar de materialen in kunnen doen die mee mogen naar huis.
Ook hebben we op de valreep nog een nieuwe leerling in groep 6 gekregen, Felicia. Heel veel plezier bij
ons op school!

Nieuws uit groep 7 en 8
Het einde van het schooljaar komt alweer in zicht, wat gaat het snel.
Groep 8 is deze week druk bezig geweest met het voorbereiden van hun laatste schooldag. We gaan er
een leuke feestdag van maken!
Vanaf 24 augustus 2020 gaat de nieuwe groep 6/7/8 meedoen aan het project E-waste. We gaan dan
elektronisch afval inzamelen, zodat dit gerecycled kan worden. Dus heeft u nog een oude televisie, computer
of staafmixer staan, bewaar deze dan nog even en lever hem aan het begin van het nieuwe schooljaar bij
ons in.
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