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Bijbelverhalen
Week 10: 2-6 maart 2020
Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit, Matteüs 10:1 – 11:1
De zaaier, Matteüs 13:1-9
Het koninkrijk van de hemel, Matteüs 13:44-52
Week 11: 9-13 maart 2020
Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21
Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33
Petrus weet wie Jezus is, Matteüs 16:13-20

PBS-regels van de week:

Agenda
Februari:
28-2: Loopspeltoernooi
groep 3 en 4

Maart:
3-3: Voorstelling groep 5
en 6

Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:

6-3: Voorstelling groep 3
en 4

Week 10: Algemene ruimtes
Week 11: Algemene ruimtes

11-3: Vragenuurtje

We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen op ons kindcentrum.

12-3: Spreekuur
jeugdverpleegkundige
13-3: Voorlezen in het
Drents

Welkom!
Nova is vier jaar geworden en zit nu bij ons in groep 1. Welkom! We
wensen je een fijne tijd toe op De Wegwijzer.

Herhaling oproep schoolplein
Op 16 maart worden de nieuwe klimtoestellen geleverd voor ons
schoolplein. De dagen erna worden deze toestellen geplaatst. Voor
de toestellen geplaatst kunnen worden, moet er ruimte gemaakt
worden op het plein. Hiervoor willen we uw hulp inroepen. Op
zaterdag 14 maart willen we met zo veel mogelijk ouders het plein
klaar maken voor de plaatsing van de nieuwe toestellen.
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18-3: Nationale
Boomfeestdag
19-3: MR/OC-vergadering
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De tegels moeten er (deels) uit, het duikelrek en klimrek moeten weggehaald worden, de rubberen tegels
verwijderd…
Er is genoeg te doen. Samen willen we er voor zorgen dat het schoolplein weer aantrekkelijk wordt voor de
kinderen, zodat de kinderen weer volop kunnen bewegen en spelen. Komt u ook helpen? Het zou fijn zijn
als u via de mail door wilt geven of u deze dag kunt komen helpen, dan weten we een beetje waar we
rekening mee kunnen houden (dewegwijzer@ckcdrenthe.nl).
Als de toestellen geplaatst zijn, dan doen we de verdere afwerking van het plein zelf. Tegels leggen, rand
plaatsten etc. Ook hiervoor hebben we hulp nodig. Of dit gelijk het weekend aansluitend op de plaatsing zal
zijn, kunnen we nu nog niet aangeven. Maar… mocht u goed tegels kunnen leggen of op andere manieren
willen helpen, geef dit dan door. Dan kunnen wij u benaderen wanneer we zover zijn.

Schooltijden
Onze school start ’s morgens om 8.30 uur. De bel gaat om 8.25 uur, zodat we ook echt aan de lessen
kunnen beginnen om 8.30 uur. Wij merken nu dat er steeds weer kinderen zijn die later op school komen.
Wilt u zorgen dat uw kind op tijd van huis vertrekt? Dan kunnen wij ook op tijd met de les beginnen.
Bij de kleutergroep merken we juist dat de kinderen steeds eerder worden gebracht. Sinds de start van de
kinderopvang staat de deur ’s morgens al eerder open en dat maakt het ook makkelijker de kleuters eerder
in de klas te brengen. Wij willen u toch vragen om de afgesproken tijden aan te houden. Vanaf 8.20 uur zijn
de kleuters welkom in de klas en ’s middags vanaf 13.00 uur. Zo kunnen de leerkrachten zich rustig
voorbereiden op de lessen van de dag.

Kamp groep 7 en 8
Voor aankomend schooljaar hebben we er voor gekozen om al in
september met groep 7 en 8 op kamp te gaan. Dit omdat we denken dat
we de groepsvorming een positieve stimulans kunnen geven door aan het
begin van het schooljaar al op kamp te gaan. Ook hebben we er voor
gekozen om dichterbij op kamp te gaan dan voorheen. We gaan dit keer
op de fiets op kamp. Wij hebben hier de afgelopen jaren veelvuldig over
gesproken. We merkten dat het regelmatig voorkwam dat kinderen om
verschillende goede redenen niet mee op kamp konden en door de grote
afstand was het dan ook niet mogelijk om deze kinderen overdag wel deel
te kunnen laten nemen aan het programma. Nu we dichterbij op kamp
gaan hebben alle kinderen de mogelijkheid om overdag mee te doen aan
het programma en worden dus ook alle kinderen meegenomen in de
groepsvorming. Verdere informatie over het kamp volgt later.

Pasen
Onze Activiteiten Commissie organiseert dit jaar weer de eieractie. Dat houdt in dat de kinderen op 16 maart
een lijst mee krijgen waarmee ze langs familie en vrienden kunnen gaan om te vragen of iemand eieren via
school wil kopen. De kinderen hebben tot 1 april de tijd om de lijst te vullen en nemen hem dan weer mee
naar school. Op 7 april gaan de eieren mee met de kinderen en kunnen ze uitgedeeld worden. Het is dit
jaar niet nodig om eierdoosjes in te zamelen.
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De Paasviering op school wordt gehouden op donderdag 9 april. Wij hebben besloten om deze dag te
werken met een continurooster. De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven die dag op school eten en zijn om
14.00 uur vrij. De kinderen van groep 1 en 2 zijn gewoon om 12.00 uur vrij. Verdere informatie over de
invulling van de Paasviering volgt in de volgende nieuwsbrief.

PBS
Gisteren hebben wij als team een studiedag gehad over PBS, want wij zijn een PBS school. Maar… wat is
PBS ook al weer????
PBS staat voor Positive Behavior Support. Concreet
betekent dit dat wij de kinderen op een positieve manier
benaderen en het positieve gedrag van kinderen
benadrukken en belonen. Wij werken vanuit drie waarden:
veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Vanuit deze
waarden hebben wij regels opgesteld voor alle ruimtes in
ons kindcentrum (dus opvang en onderwijs). Deze regels
leren wij de kinderen actief aan, zodat de verwachtingen
van elkaar altijd duidelijk zijn. Dit is hoe wij ons op ons
kindcentrum willen gedragen. De kinderen weten dit ook
heel erg goed en spreken elkaar dan ook regelmatig aan
op hun gedrag. We horen ontzettend veel complimenten over en weer gaan. Dat is natuurlijk heel goed voor
de sfeer in de groep.
De regels hebben we ook zichtbaar gemaakt. Deels hangen ze in de
gezamenlijke ruimtes en deels zijn ze terug te vinden in de groepen
op een flap-over. De regel die deze week aan de orde wordt gesteld
staat voorop. Zo zien de kinderen steeds weer terug waar de
aandacht op ligt.
In het team evalueren we regelmatig hoe het allemaal loopt op ons
kindcentrum m.b.t. PBS. Daarnaast hebben we een PBS-team die in
de gaten houdt hoe dingen lopen en eventuele veranderingen aan
kan sturen. In het PBS-team zitten de IB-er Esther Schonewille, zij is
tevens onze pest-coördinator, Ineke Niemeijer, Petra Komdeur
(vanuit de ouders) en Miranda Tonkens (voorzitter). Wij zien dat het
goed loopt op ons kindcentruml, maar het is ook fijn om dit van buiten
af bevestigd te krijgen. In november zijn er observaties in alle
groepen uitgevoerd door een medewerker van YOOP. Zij begeleidt
ons als we vragen hebben en biedt jaarlijks scholing aan aan het
team, zodat wij onze kennis actueel houden. Zij vertelde ons dat PBS
in alle groepen goed zichtbaar is en had dan ook alleen hele kleine
tips ter verbetering. We zijn er trots op dat PBS bij ons staat als een
huis!
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Nieuws van de opvang
De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met het thema winter. Helaas heeft de winter niks van zich
laten merken en hebben wij hier geen sneeuw gezien. Maar dat heeft ons niet
tegen gehouden in het knutselen van leuke sneeuwpop-sleutelhangers en nog
meer mooie dingen. Vanaf nu gaan we bezig met het thema jungle. Wij gaan
onderzoeken welke dieren er allemaal leven in de jungle en wat voor geluid ze
maken.

Nieuws uit de peutergroep
Na een lekker weekje vakantie zijn wij toe aan een nieuw thema. Wij gaan de
komende periode bezig met het thema ‘eet smakelijk’. Tijdens dit thema hebben
wij een paar woorden centraal staan. Het gaat onder andere om deze woorden:
alsjeblieft, bah, eet smakelijk, schoonmaken, afruimen, mmm, gezond en nog
veel meer woorden. Deze week zijn wij begonnen met knutselen. Wij hebben een
appel bestudeerd en daarna hebben wij daar mee gestempeld.

Een kijkje in het project van groep 1 en 2: Een echte brandweerman in de klas!
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