Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

28/02/2019

Nummer 13

Bijbelverhalen
Week 10: 4 t/m 8 maart 2019
De goede herder, Johannes 10:1-15
De ware wijnstok, Johannes 15:1-8
Heb elkaar lief!, Johannes 15:9-17
Week 11: 11 t/m 15 maart 2019
Tegenstanders van Jezus, Johannes 10:22-39
Het bericht over Lazarus, Johannes 11:1-16
De opwekking van Lazarus, Johannes 11:17-44
PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 10: Klas, vrije keuzemomenten
Week 11: Algemene ruimtes
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen tijdens vrije keuze
momenten en bespreken de regels die in de hele school
gelden.

Welkom!
Na de voorjaarsvakantie zijn Nora en Niels bij ons op school in
groep 2 en 1 gekomen. Rosalie is nu 4 jaar en mag ook elke dag
naar groep 1. Lars, Ranomi, Femke en Sifra komen deze periode
wennen in groep 1. In groep 3 komt Frencis wennen. Fijn dat jullie
allemaal bij ons komen spelen en werken! We wensen jullie een
fijne schooltijd toe op De Wegwijzer!
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Agenda
Maart:
5-3: Leerlingenraad
6-3: Start project energie
7-3: Brandweerlessen
8-3: Voorstelling groep 5/6
15-3: NL Doet
19-3: Klankbordgroep/MRvergadering
22-3: Voorstelling groep
7/8
27-3: Afsluiting project
energie om 12.00 uur
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Luizencontrole
Afgelopen maandag zijn er bij de luizencontrole helaas weer luizen gesignaleerd. De betreffende gezinnen
zijn op de hoogte gesteld. Op maandag 1 april vindt er een extra controle plaats.

Ouderbijdrage en schoolreisbijdrage
We hebben al van veel ouders de ouderbijdrage en schoolreisbijdrage mogen ontvangen, maar ook van
een heleboel nog niet. De schoolreisjes zijn inmiddels al geregeld en ook kamp voor groep 7/8 komt er al
snel aan. Zonder u bijdrage kunnen deze activiteiten niet door gaan. In de bijlage vindt u daarom
nogmaals de oproep tot het betalen van de ouderbijdrage en schoolreisbijdrage. Wilt u dit zo spoedig
mogelijk regelen?

Project energie
We gebruiken allemaal energie. Thuis, op de sportvereniging, de
muziekschool en ook op school. Hoe minder energie je verbruikt, hoe
beter voor het milieu.
Woensdag 6 maart om 08.30 uur – 09.00 uur starten wij schoolbreed met
het project ‘Energie en duurzaamheid’. Wij nodigen u van harte uit om
hierbij aanwezig te zijn op het schoolplein.
Tot en met woensdag 27 maart werken we in alle groepen aan dit project. De leerlingen formuleren zelf hun
onderzoeksvragen, waardoor we hun onderzoekende houding stimuleren. Elke groep doet dit op zijn eigen
niveau en wijze. De kinderen werken niet alleen in hun eigen lokaal aan dit project, maar gaan ook op allerlei
andere manieren hiermee aan de slag. Zo komt er een echt zonnepaneel op school, wordt er een gastles
gegeven door Eneco, gaat de bovenbouw op bezoek bij de fam.Wollerich voor een excursie bij een biovergister en bij de fam.Piel om een veld zonnepanelen te bekijken en gaan alle leerlingen proefjes doen in
ons “laboratorium”!
Woensdag 27 maart om 12.00 uur sluiten we het project gezamenlijk af en presenteren we aan elkaar en
alle ouders en belangstellende onze eindproducten.
De afsluiting duurt tot 13.00 uur, komt u kijken en luisteren naar wat
we hebben geleerd tijdens dit project?
Zou u aan uw kind een oud overhemd willen meegeven die hij/zij kan
gebruik in het laboratorium? Dit overhemd kan vies worden.
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Nieuws van de kinderopvang
Vorige week was het voorjaarsvakantie. De school was dicht,
maar het kinderdagverblijf was gewoon open! We hebben allerlei
leuke activiteiten gedaan. O.a. sieraden maken van pasta, een
koksmuts maken, verven met keukengerei, boter kaas en eieren,
een milkshake maken en laten zien hoe dat moet via een
foodblog, en natuurlijk veel buiten spelen.

Nieuws uit de peutergroep
Het thema: ’’ Wat heb jij aan vandaag’’, hebben we inmiddels
afgerond. De komende 6 weken zijn we bezig met het thema:
‘’Knuffels’’. We brengen o.a. onze eigen knuffels mee naar de peuteropvang, en we leren een nieuw
opzegversje.
Voor de kinderopvang zijn we nog op zoek naar twee ouders die zitting willen nemen in de
oudercommissie. Wilt u meedenken over zaken die met de opvang van uw kinderen te maken hebben?
Geef u dan op als lid van de oudercommissie! Opgeven kan bij de leidsters of bij Miranda Tonkens.

Nieuws uit groep 1 en 2
De afgelopen weken hebben we geleerd en gewerkt over “gezondheid”. Voor alle mensen geldt dat je in
ieder geval goed voor jezelf moet zorgen om fit en gezond te blijven. Belangrijk is dan natuurlijk dat we
gezond eten, daarom hebben we hieraan in de groep veel aandacht besteed!
We hebben samen de “schijf van vijf” bekeken en besproken op het digibord en zelf gezocht in oude
tijdschriften naar gezond eten. Het was erg leerzaam en leuk om te zien dat de kinderen zelf al goed weten
welk voedsel gezond is en wat niet.
Veel bewegen is ook gezond, we hebben de afgelopen weken dan ook extra gymlessen gedaan, hebben
extra buiten gespeeld en spelletjes gespeeld op het plein.
De cijfers 7 en 17 zijn geleerd, geteld en geschreven…dat ging al heel goed!
Voor het volgende thema “energie” willen we u vragen om uw kind vóór volgende week
woensdag de volgende spullen mee te geven naar school:
1.Een oud overhemd dat vies mag worden.
2.Een lege schoenendoos.
3.Een glazen pot zonder etiket.
4.Klein,leeg plastic flesje.
Nummer 1 en 2 gebruikt ieder kind zelf, nummer 3 en 4 worden gebruikt in het
“laboratorium’’ waar alle kinderen onder begeleiding proefjes gaan doen!
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Nieuws uit groep 3 en 4
Groep 3-4 heeft de vrijdag voor de voorjaarsvakantie meegedaan aan het loopspel-toernooi
met zeven andere scholen. In totaal waren er achttien teams. Wij deden mee met een
jongens- en een meisjesteam. Het loopspel lijkt op slagbal. Je moet een grote bal het veld
ingooien waar de tegenstander staat en dan zoveel mogelijk rondjes rennen. Wanneer de
tegenpartij de bal in een korf heeft gegooid, nadat ze hem aan elkaar doorgegeven hebben,
is er een ronde klaar. We deden 5 rondes per keer. Veel rennen dus en zover mogelijk
gooien. En dat lukte goed! We hebben heel wat kilometers afgelegd en spierballen gekweekt
met gooien.
De jongens zijn zelfs tweede geworden! School 59 was eerste in hun poule.
De meisjes hebben het ook super goed gedaan. De Westhoek was net iets sneller.
Moeders, bedankt voor het rijden en het aanmoedigen!

Nieuws uit groep 5 en 6
De aankomende weken gaan we meerdere keren op de fiets naar een schoolactiviteit. Op vrijdagmiddag 8
maart gaat groep 5/6 naar een voorstelling in Valthermond. Om 13.00 uur vertrekken we vanaf school. De
leerlingen moeten dan dus iets eerder op school aanwezig zijn, zodat we op tijd
in Valthermond zijn. Op dinsdagmorgen 12 maart gaan we in het kader van het
project energie naar de biovergister en donderdagmiddag 14 maart naar het
zonnepanelveld. Beide activiteiten zijn onder schooltijd en in Tweede
Exloermond. Houdt u er dus rekening mee dat de leerlingen op deze dagen op
de fiets op school moeten komen. Voor deze activiteiten zijn we ook nog op zoek
naar ouders/verzorgers die mee willen als begeleiding. Wie wil er mee?

Onderwijsstaking 15 maart?
Er is een nationale onderwijsstaking voor het gehele onderwijs uitgeroepen. U heeft hier in de media vast
al over gehoord of gelezen. Het team van Kindcentrum De Wegwijzer is zich aan het beraden op het wel of
niet meedoen aan deze actie. Zoals het nu lijkt doen wij niet mee aan de actie. Mocht dit veranderen, dan
houden wij u natuurlijk op de hoogte.
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Kindcentrum De Wegwijzer
Harm Tiesingstraat 74
9571 AZ 2e Exloërmond
0599-671206
dewegwijzer@ckcdrenthe.nl
www.cbsdewegwijzer.nl
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