Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

24/01/2019

Bijbelverhalen
Week 5: 28 jan. t/m 1 feb. 2019
Jezus bij de tempel, Johannes 2:13-25
Nicodemus, Johannes 3:1-21
De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:1-26
Week 6: 4 t/m 8 februari 2019
Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23
PBS-regels van de week:

Nummer 11

Agenda
Januari:
29-1: inloopmoment
29-1: Klankbordgroep/MRvergadering

Februari:

Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:

4-2 en 5-2: gesprekken
verwijzing VO groep 8

Week 5: Klas: kring
Week 6: Klas: handvaardigheid

5-2: Start muzieklessen
groep 5/6

We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen in de klas tijdens de
kringmomenten en tijdens creatieve momenten.

6-2: Studiedag, alle
kinderen zijn vrij

Verlof juf Evelien
Vanaf week 7 zal juf Evelien met zwangerschapsverlof gaan. We
wensen haar alvast een fijn verlof en fijne kraamtijd toe.
Vanaf die week zal de vervanging opgelost worden door juf Elly en
juf Rona. Op de maandag, dinsdag en woensdag is Elly aanwezig
en de donderdag en vrijdag is Rona aanwezig. Rona komt
aanstaande dinsdag even kennismaken met de kinderen.
Evelien zal tot de zomervakantie afwezig zijn.
Denkt u aan de studiedag van 6 februari? Alle kinderen zijn dan vrij.
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15-2: Rapport mee
15-2: Loopspeltoernooi
groep 3 en 4
18-2: Start
voorjaarsvakantie
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Aanmelden broertjes en zusjes
Mocht u een zoon of dochter hebben die in 2019 4 jaar wordt en ook naar onze school zal gaan, dan willen
we u vragen om uw kind in te schrijven. U kunt bij Miranda een inschrijfformulier ophalen. Het is voor ons
belangrijk om te weten hoe groot de groepen gaan worden, zodat we daar in de formatie rekening mee
kunnen houden.

Nieuws van de kinderopvang
Op de opvang is het elke dag gezellig druk. We zijn blij met ons nieuwe speelgoed.
Met name de Kapla wordt goed gebruikt. Er worden mooie bouwwerken gemaakt
en hele hoge torens. We spelen fijn samen en vinden het leuk dat er in januari
weer nieuwe kinderen zijn bijgekomen.
Hallo allemaal,
Ik zal mezelf even voorstellen: Nienke Heidekamp, 29 jaar.
Woonachtig in Stadskanaal samen met mijn man en twee
dochters.
Een aantal jaren heb ik gewerkt als begeleider in de gehandicaptenzorg. In januari
2013 ben ik begonnen als gastouder. Dit bleek erg succesvol en ik heb mijn beroep
met veel plezier beoefend. Met kinderen werken vind ik ontzettend leuk. Kinderen
stellen je steeds weer opnieuw voor verrassingen, houden je alert en zijn nog
onbevangen. Het is mooi om te zien hoe ieder kind zich op zijn eigen manier
ontwikkelt. Het is dan ook ontzettend gezellig met de kinderen om mij heen.
Sinds augustus 2018 werk ik voor CKC Drenthe Kinderopvang en sinds 1 januari 2019 ben ik een nieuw
gezicht binnen ‘’de Wegwijzer’’. Mijn functie is pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf.
Ik hoop jullie gauw te zien bij de Wegwijzer! Groetjes Nienke Heidekamp

Nieuws uit de peutergroep
De vakantie is weer voorbij. We zijn begonnen met een nieuw thema: “Wat heb jij aan vandaag?”. Zo leren
we de verschillende kledingstukken benoemen. Ook hebben we samen de vieze kleren van Puk gewassen
en natuurlijk opgehangen op de waslijn.
Nu het weer kouder wordt besteden we ook aandacht aan de winter. Zo hebben we een mooie sneeuwman
gemaakt van een sok. En we zingen een lied over deze sneeuwman en de peuters kennen er ook de
gebaren bij:
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Dag meneer de sneeuwman, waar kom je vandaan
Dag meneer de sneeuwman, blijf maar staan
Hier is en bezem, een stok en een hoed
Dag meneer de sneeuwman, het staat je goed.

Nieuws uit groep 1 en 2
Het is winter bibber, bibber
En ik bibber, bibber, bibber.
Want buiten is het koud.
Doe je jas aan bibber, bibber,
Zet je muts op bibber, bibber,
Doe je das om bibber, bibber, en je wanten aan.
Dit liedje zingen we elke dag in de klas. We hebben al veel
geleerd over sneeuw en ijs. We hebben water in de diepvries
gedaan en dat werd ijs. Daar kunnen we mee spelen in de
zandtafel en we zien en leren dat ijs weer smelt als het warmer
wordt. We werken en leren over vogels in de winter. Buiten staat een vogelhuisje met
voer en vetbollen voor de vogels. We hebben sneeuwpoppen gemaakt van klei en
we verven van de sneeuw met witte verf. We hebben de letter V geleerd van vogel ,
vleugel en vetbol. De kinderen van groep 2 mogen de komende week de letterkoffer
meenemen naar huis en 2 voorwerpen die beginnen met de V in de koffer doen en
de naam van het voorwerp in het schrift schrijven en meenemen naar school daar
maken we een tafel met alle voorwerpen met die beginnen met de letter V.
Nu met de sneeuw kunnen we fijn buiten spelen. Wilt u uw kind handschoenen en
een muts mee geven naar school, dan blijven we lekker warm.

Nieuws uit groep 3 en 4
We zijn de eerste weken van dit jaar druk bezig geweest met heel veel
verschillende dingen. Zo waren er de judolessen die door een judoleraar gegeven
werden. Er werden leuke spelletjes gedaan en natuurlijk deden we ook
wedstrijdjes. De kinderen leerden dat vooral discipline heel belangrijk is om een
sportieve wedstrijd te spelen. Het thema van lijn 3 is feest en met handvaardigheid
maken we taarten, slingers en mutsen. Dingen die belangrijk zijn om een leuk feest
te vieren en dat gaan we binnenkort doen. Vorige week hebben we afscheid
genomen van Keano. Hij is naar Ter Apel verhuisd. We wensen Keano veel plezier
op zijn nieuwe school.

Kindcentrum De Wegwijzer is onderdeel van Stichting CKC Drenthe

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuws uit groep 5 en 6
Op maandag 28 januari start groep 5 en 6 weer met het leesvirus. Ze moeten hiervoor de komende 10
weken boeken lezen, vragen beantwoorden, opdrachten maken en hun mening geven. We sluiten dit af met
een leesvirusfeest. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie.
Op dinsdag 5 februari starten we in groep 5 en 6 met de muzieklessen van Arjan Verhart. Hij komt de
komende 10 weken elke dinsdagmorgen een muziekles geven met als einddoel spelen op de
Koningsspelen.

Nieuws uit groep 7 en 8
De afgelopen twee weken zijn de leerlingen erg druk bezig geweest met
de Citotoetsen.
Behalve dat de leerlingen vorige week erg serieus bezig zijn geweest,
was er ook even tijd voor een feestje.
Juf Elly en juf Evelien vierden dinsdagmiddag 15-01-2019 hun
verjaardag. Veel leerlingen waren verkleed gekomen, heel erg leuk. Er
was een foute modeshow, foute liedjes, foute traktaties en foute
spelletjes. Het was een erg geslaagd feest.
Vorige week zijn we begonnen met een project over ridders en kastelen. De
leerlingen hebben, samen met de leerlingen van groep 5/6, middeleeuwse soep
gemaakt. Ze hebben naar een verhaal geluisterd en oud-leerling Lisa Kuiper heeft
haar geweldige spreekbeurt over de pest nogmaals gegeven. Lisa bedankt! De
leerlingen zijn erg enthousiast en gaan de komende weken aan dit project
werken.
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