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Bijbelverhalen
Veertig dagen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen, na zijn
opstanding met Pasen. Maar dan neemt hij afscheid en gaat naar
de hemel. Hoe moet het nu verder? In Jeruzalem gebeurt het
wonder dat de leerlingen niet stil kunnen blijven zitten. Ze komen in
beweging. Door de heilige Geest zullen de woorden en zal het
verhaal nooit stoppen.
We lezen de verhalen naar Handelingen 1 en 2.

Weer naar school
Eindelijk was het dan zo ver: de scholen zijn weer open. Het was
vorige week maandag en dinsdag voor alle kinderen een beetje
onwennig; geen ouders op het plein, direct naar binnen, halve
groepen en juffen die afstand houden. Gelukkig went het allemaal
snel en hebben we er inmiddels al weer ruim een week op zitten.
We zijn blij dat het allemaal goed gaat. Wat is het fijn om iedereen
weer in het echt te kunnen zien! We wassen vaak onze handen,
houden afstand en er vindt een extra schoonmaak tussendoor
plaats. Zo hopen we
iedereen gezond te
houden!

Agenda
Mei:
21 en 22-5: Hemelvaart,
kinderen zijn vrij
23-5: Oud papier

Juni:
1-6: Tweede Pinksterdag,
alle kinderen zijn vrij
2-6: MR/OC-vergadering
10-6: Gewone schooldag
(studiedag is afgelast)
16-6: Gewone schooldag
(schoolreis is afgelast)
30-6: Afscheid groep 8

Juli:

Gisteren hebben we gehoord dat we op 8 juni weer allemaal tegelijk
naar school kunnen. Tot die tijd houden we het rooster aan zoals
die voor de meivakantie naar jullie verstuurd is. In de bijlage vindt u
hierover meer informatie. De kinderen krijgen voor de dagen waarop
ze thuis moeten werken weer huiswerk mee.
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3-7: Start zomervakantie
om 12.00 uur
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Welkom
Dinsdag is Dion bij ons in groep 3 gekomen. Welkom Dion! We hopen dat je een fijne tijd mag hebben bij
ons op De Wegwijzer! We hebben nu 73 leerlingen op school.

Oud papier
Op zaterdag 23 mei is onze school weer aan de beurt om oud papier te lopen. Marco Kloppenburg, Sander
Reijersen, Rene Baas en Wilfred van der Wijk zijn aan de beurt om te lopen. Alvast heel erg bedankt voor
jullie inzet.

Nieuws van de opvang
Yes, de opvang is weer open voor alle kinderen. En wat zijn we blij om jullie allemaal weer te zien. Wij zijn
allemaal weer lekker aan het verven geweest. Ook hebben we weer samen liedjes gezongen en boekjes
gelezen. En wat zijn we blij om weer samen met onze vriendjes en vriendinnetjes te spelen.

Nieuws van de peutergroep
Hoera, we zijn weer begonnen. En wat zijn we blij dat jullie er allemaal
weer zijn. Omdat jullie er allemaal weer zijn, is het een beetje feest. En
daarom hebben wij samen een mooie slinger geknutseld. Ook kunnen we
allemaal weer samen spelen, lekker binnen, maar ook buiten.
Het is alleen soms wat lastig welke jas van welk kindje is. Daarom willen
wij jullie vragen om de naam in de jas van de kinderen te schrijven. Zodat we zeker weten dat elk kind
zijn/haar eigen jas aan heeft.

Nieuws van groep 1 en 2
Hallo ouders/ verzorgers van groep 1 en 2,
Hoe fijn is het om deels weer naar school te gaan en hoe fijn is het om weer met de groepsgenootjes te
spelen en te leren!
Het was met name voor de kinderen van groep 1 wel even vreemd dat de papa’s, mama’s, opa’s of oma’s
niet mee naar binnen mochten om de kinderen in de klas te brengen. Toch ging het boven verwachting
goed! Zelfs de nieuwe leerlingen, Marjolein en Julia, waren heel flink en speelden en werkten al heel gezellig
mee met de groep! Het was wel een beetje gek dat Sifra in de tijd dat we thuis moesten blijven is verhuisd,
we hebben haar een mooie foto gestuurd van onze groep!
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In school zijn er een aantal dingen aangepast, zoals buiten wachten, handen wassen en bij de tafel werken,
eten en spelen. We zien dat dat heel goed gaat, er wordt thuis flink geoefend met het wassen van de
handen.
We zijn donderdag begonnen met het thema
‘De mooiste vis van de zee’. We hebben naar
het verhaal van Regenboog gekeken op het
digibord,
gerekend met glinsterende
schubben, de letter r van regenboog geleerd,
en een liedje gezongen van Vier kleine
visjes. Van klei worden de mooiste vissen
van de zee gemaakt, met echte glinster
schubben en we tekenden prachtige
tropische vissen! U ziet het al… we genieten
weer volop van alle leuke activiteiten met
elkaar!
Vanaf volgende week krijgen de kinderen van groep 2 elke maandag en donderdag een kleine opdracht
mee om op de thuisdag mee te oefenen of te maken. Ze mogen hun werk op de eerstvolgende schooldag
meenemen naar school om erover te vertellen.

Nieuws uit groep 3 en 4
We zijn nu twee weken op weg met halve groepen en dat gaat heel goed. We wassen en poetsen wat af en
de kinderen houden zich heel goed aan de afspraken. Het werken met halve groepen heeft ook zo zijn
voordelen, maar we merken wel, dat de kinderen hun klasgenootjes uit de andere groep missen. Deze week
is er een nieuwe leerling in groep 3 gekomen: Dion Gosevoort. Fijn voor Owen en Desley dat er weer een
jongen bij is! We hopen, dat hij een fijne tijd bij ons op school zal hebben.

Nieuws uit groep 5 en 6
Het was allemaal best raar de afgelopen weken. We hebben 8 weken thuis gezeten. Het was wel leuk, maar
soms ook saai. We hadden allemaal wel weer zin om naar school te gaan. De eerste week was leuk, maar
ook even wennen.
Groetjes, Madelon
En daar sluit ik me graag bij aan. Wat fijn om weer 'gewoon' les te mogen geven en iedereen te zien.
Gewoon is het natuurlijk niet, maar we maken er het beste van met elkaar. Mooi om te zien hoe hard
iedereen gewerkt heeft thuis. We gaan de komende weken op school hiermee verder door de belangrijkste
dingen te herhalen. Mocht u ergens vragen over hebben, stel ze dan gerust!
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Nieuws uit groep 7 en 8
Beste ouders/verzorgers van de toekomstige groep 7/8 (huidige groep 6/7),
We weten nu nog niet wat de maatregelen begin volgend schooljaar zullen zijn wat betreft het Corona-virus,
maar wij willen jullie al wel vast op de hoogte brengen van onze plannen. Mocht het niet door kunnen gaan,
dan proberen wij een oplossing te vinden.
Volgend schooljaar is het dan zover, we gaan op kamp!
We gaan van woensdag 16-09 tot en met vrijdag 18-09. We vertrekken woensdagochtend op de fiets vanuit
school en komen vrijdagmiddag op de fiets weer terug op school.
Ik ben alvast op zoek naar 3 ouders/verzorgers die woensdagochtend onze bagage naar de
kampeerboerderij willen brengen met de auto en naar 3 ouders/verzorgers die vrijdagochtend onze bagage
weer terug naar school zouden willen brengen.
Het is erg belangrijk dat alle leerlingen een goede fiets (bel, reflectoren, rem etc.) hebben, zodat we overal
veilig naartoe kunnen fietsen.
Het gaat vast een geslaagd kamp worden. Wij hebben er in ieder geval al zin in!
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