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Bijbelverhalen
Week 26: 24 t/m 28 juni 2019
Elia kan niet meer, 1 Koningen 19:1-8
Op de Horeb, 1 Koningen 19:9-18
De roeping van Elisa, 1 Koningen 19:19-21
Week 27: 1 t/m 5 juli 2019
De wijngaard van Nabot, 1 Koningen 21:1-16
Elia gaat naar Achab, 1 Koningen 21:17-29
Elia gaat naar de hemel, 2 Koningen 2:1-18
PBS-regels van de week:

Agenda
Juni:
25-6: Klankbordgroep/MRvergadering
26-6: Schoolzwemmen
voor groep 5 t/m 8

Juli:

Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:

3-7: Sponsorloop

Week 26: Sporthal en kleedkamer sporthal
Week 27: Klas: de kring

5-7: Rapport mee

We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen als we in de kring zitten in
de klas en als we in de sporthal of in de kleedkamer zijn.

9-7: Afscheid groep 8

Ouderportaal Parnassys
In het ouderportaal van Parnassys zijn de toetsresultaten weer open
gesteld. U kunt dus nu de resultaten van u kinderen op de Cito
toetsen weer inzien. Gisteren hebben de leerkrachten alle
resultaten verwerkt en hebben we opvallende zaken en in te zetten
acties besproken. De rapporten worden nu gemaakt en deze gaan
op 5 juli mee met de kinderen.

Sponsorloop
Op 3 juli houden we een sponsorloop voor het nieuwe klimrek en
andere aanpassingen op het schoolplein. Vandaag hebben de
kinderen een lijst meegekregen waarop sponsoren hun naam
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8-7: Extra luizencontrole

11-7: Wisselmoment
12-7: Om 12.00 uur start
de zomervakantie!
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kunnen noteren en het bedrag wat ze willen sponsoren. We willen de lijsten graag weer op 2 juli terug op
school zien. Alle kinderen lopen op 3 juli mee in de sponsorloop. De kinderen starten met lopen vanaf 11.30
uur en gaan door tot uiterlijk 12.15 uur. Het zou leuk zijn als er veel ouders aanwezig kunnen zijn om de
kinderen aan te moedigen.
We zijn ook nog op zoek naar ouders die willen helpen met klaarzetten van de stempelplaatsen, met
stempelen en ouders die eten willen maken. Ook zij we nog op zoek naar ouders die pannenkoeken willen
bakken of een pan soep willen maken. Vanaf 12.00 uur willen we drinken, de pannenkoeken, soep en
broodjes knakworst gaan verkopen. Lijkt het u leuk om daar bij te helpen, dan bent u ook van harte welkom.
U kunt u opgeven voor het eten maken op de lijst in de centrale hal. Als u mee wilt helpen, dan mag u dat
melden bij de leerkrachten of Miranda Tonkens.
Groeten van de leerlingenraad

Schoonmaak
De komende weken kan er weer schoongemaakt worden in de school. U bent van harte welkom! Op de
grijze deur in de centrale hal hangt een lijst waarop staat wat er schoongemaakt
kan worden. Schoonmaken van de algemene ruimtes mag onder schooltijd
gebeuren. Samen kunnen we zorgen voor een schone school voor onze
kinderen!

Nieuws van de kinderopvang
Binnen de opvang zijn er weer kinderen bij gekomen. Dit vinden we heel gezellig.
Omdat de opvang zo groeit zult u ook vaker extra leidsters zien. Zo zijn we ook
heel blij dat juf Trea ons na schooltijd geregeld komt helpen op de BSO. We
werken nu met een nieuw programma “Doenkids” waaruit we veel afwisselende
activiteiten kunnen halen. Zo kunnen we elke dag iets leuks aanbieden.

Nieuws uit de peutergroep
De afgelopen week zijn we druk geweest met de Vaderdag cadeaus. We hopen
dat de papa’s het heel mooi vonden. Ook is het deze week de laatste week van
het thema “Dit ben ik”. Donderdag 20 juni hopen we dit samen met de ouders af
te sluiten.
Volgende week beginnen we aan ons laatste thema voor de vakantie: “Oef wat
warm”. Dit is wel een toepasselijk thema met dit mooie weer. Zo gaan we aan
de slag met ijsjes, ijsklontjes, zwemles enz...
Ook zijn we blij dat we 2 nieuwe peuters hebben mogen verwelkomen: Sem en
Julia. Fijn dat jullie ook bij ons komen spelen!!

Nieuws uit groep 3 en 4
De belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen twee weken was natuurlijk ons
schoolreisje naar Dinoland in Zwolle. Het was een zeer geslaagde dag. Het weer
was fantastisch en het park was zeer geschikt voor onze groep. Je kon klimmen, zelfs extreem hoog, zoals
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een jongen zei, maar ook midgetgolfen, goud zoeken en natuurlijk van alles over dino’s ontdekken. Zeker
de moeite waard om nog eens een keertje heen te gaan!
En nog een vraag: aan het eind van het jaar moeten onze klas en ook de gezamenlijke ruimtes een grote
schoonmaakbeurt hebben. Wilt u helpen? Een uurtje meehelpen is al fijn. Bedankt!

Nieuws uit groep 5 en 6
Op dinsdag 18 juni zijn we samen met groep 3 en 4 op schoolreis geweest
naar Dinoland in Zwolle. Je kon er allerlei spelletjes doen zoals midgetgolf,
lasergamen, klimmen, met een skelter racen en gewoon lekker spelen in de
speeltuinen. Wat hebben we het leuk gehad!
Schoolzwemmen:
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan op woensdag 26 juni, onder schooltijd,
zwemmen in Valthermond. De gymles van die dag vervalt. De leerlingen
moeten die ochtend dus op de fiets op school komen en hun zwemkleding
meenemen. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u terecht bij de leerkracht.

Nieuws uit groep 7 en 8
Sinds de meivakantie zijn we druk bezig met het houden van spreekbeurten. Zo hebben we al een
spreekbeurt gehad over de Australische flappentak, Berlijn, De Efteling, Adolf Hitler en nog veel meer. Er
worden prachtige dia's getoond in een PowerPoint en de kinderen leren elkaar heel veel over
verschillende onderwerpen.
Op dinsdag 11 juni organiseerde groep 7 een Talentenjacht. De groep had de taken heel goed verdeeld:
er waren presentatoren, geluidsvrouwen, toneelmeesters en decorbouwers. Er waren veel optredens van
kinderen uit groep 3 - 8. Er werd gedanst, gegoocheld, gerapt, moppen verteld, kunstjes gedaan en
trucjes uitgehaald. Leuk dat er ook ouders kwamen kijken. Al met al een hele geslaagde middag. Heel
goed gedaan groep 7!!!!!
En nu aftellen naar de vakantie. Groep 7 heeft super veel zin om groep 8 te worden. Groep 8 heeft zin in
het voortgezet onderwijs. Maar eerst nog afscheid nemen. Groep 8 is heel enthousiast bezig met het
maken van een verrassing op de afscheidsavond en met het voorbereiden van een gezellige middag voor
de school. Kortom, nog van alles te doen die laatste weken.

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

Kindcentrum De Wegwijzer is onderdeel van Stichting CKC Drenthe

