Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!
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Nummer 15

Bijbelverhalen
Week 14: 1 t/m 5 april 2019
Petrus zal Jezus in de steek laten, Johannes 13:36-38
Jezus wordt gevangen genomen, Johannes 18:1-11
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Johannes 18:12-27
Week 15: 8 t/m 12 april 2019
Jezus bij Pilatus, Johannes 18:28-40
Pilatus besluit dat Jezus gekruisigd moet worden, Johannes 19:116
Jezus sterft, Johannes 19:16-37
PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 14: Plein midden- en bovenbouw
Week 15: Kleuterplein
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen op het plein.

Ouderavond op 16 april
Afgelopen week heeft u een uitnodiging gekregen voor de
ouderavond van 16 april aanstaande. We nodigen u van harte uit
om hierbij aanwezig te zijn. Mocht u de papieren versie van de
uitnodiging hebben gemist, dan kunt u in de bijlagen bij deze
nieuwsbrief de uitnodiging lezen. We rekenen op uw komst!

Tevredenheidsonderzoeken
Eens in de twee jaar vragen wij ouders, leerlingen en medewerkers
een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Dit jaar doen we mee aan
een nieuw onderzoek. U kinderen hebben hiervoor vorige week
allemaal een brief mee gekregen met een code er op. De bedoeling
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Agenda
April:
1-4: Extra luizencontrole
2-4: Voorlezen in het
Drents in alle groepen
4-4: Theoretisch
verkeersexamen groep 7
en 8
11-4: leesvirusfeest groep
5 en 6
12-4: Koningsspelen
16/17-4: Eindtoets groep 8
16-4: Ouderavond
18-4: Paasviering in de
groepen
19-4 t/m 5-5: Meivakantie

Mei:
6-5: Koffie-inloop
7-5: Klankbordgroep/MRvergadering
8-5 t/m 10-5: Kamp groep
7/8
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is dat u naar de site www.scholenopdekaart.nl/onderzoek gaat en daar de code invult. U komt dan in de
vragenlijst terecht. Het is een korte vragenlijst en het invullen neemt dan ook niet veel tijd in beslag. Het zou
fijn zijn als u allemaal de vragenlijst in wilt vullen. De resultaten zullen wij meenemen in het opstellen van
het nieuwe schoolplan voor de komende vier schooljaren. We kunnen zien hoeveel gezinnen de lijst al
ingevuld hebben en tot nu toe is het resultaat nog niet genoeg om een representatieve uitkomst te geven.
We willen u dan ook vragen de lijst in te vullen, als u dit nog niet heeft gedaan. Alvast heel erg bedankt voor
uw medewerking.

Project energie
Woensdag 27 maart hebben we met ouders en belangstellenden ons project
over energie afgesloten. We willen u bedanken voor uw aanwezigheid.

Koningsspelen 2019
Op vrijdag 12 april vieren we de verjaardag van onze koning en doen we mee met
de Koningsspelen. De kinderen krijgen op school het Koningsontbijt, dus eet ‘s
morgens thuis niet teveel! Er hoeft op deze dag geen pauze eten en drinken mee
naar school.
Om 8:30 uur verzamelen alle kinderen, ouders en belangstellenden zich op het schoolplein. We gaan
gezamenlijk lopend naar Mondkersheem om met de kinderen en ouders van de Westhoek de vlag te hijsen
en het Wilhelmus te zingen. De Harmonie zal ons muzikaal begeleiden. De kinderen van groep 5 en 6 van
beide basisscholen zullen in samenwerking met Verhart Muziek Educatie een aantal liederen spelen op de
instrumenten die ze de afgelopen weken hebben bespeeld!
Na deze muzikale opening van de Koningsspelen gaan we weer gezamenlijk lopend naar school waar we
in onze eigen groep gaan ontbijten. De rest van de morgen staat in het teken van sport en spel!
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn ’s middags vrij, de andere groepen komen na de middagpauze weer
op school voor het middagprogramma van de Koningsspelen.
Dresscode voor de middag is rood, wit, oranje! Voor het blauw wordt gezorgd want ze krijgen op school
voor die middag allemaal het nieuwe, blauwe t-shirt met het logo van Kindcentrum de Wegwijzer erop.
Om 13:10 uur vertrekken de groepen 5 t/m 8 lopend naar het voetbalveld om
samen met de kinderen van de Westhoek aan allerlei sportieve activiteiten mee te
doen. Trek sportieve kleding en schoenen aan! Er gaan leerkrachten en voldoende
begeleiders mee!
Deze spelmiddag is om 15:15 uur afgelopen, waarna alle kinderen en begeleiders weer
samen terug lopen naar school. Houdt u er rekening mee dat uw kind daarom later
thuis zal zijn dan normaal?
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Even voorstellen…
Ik ben Gerard Blok en ik loop dit komende half jaar stage op De Wegwijzer bij groep 5/6. Ik ben 17 jaar oud
en doe de opleiding tot onderwijsassistent. Dit doe ik in Stadskanaal op het Noorderpoort. Ik hou veel van
geschiedenis en topografie en wil later geschiedenis docent worden op het voortgezet onderwijs.
Tot ziens op school!

Nieuws van de kinderopvang
De afgelopen week zijn we aan het experimenteren geweest. Zo keken we of water
kon lopen en of een mandarijn zinkt of drijft. Ook zijn we fijn naar buiten geweest met
o.a. stoepkrijt. Daar hebben we een hinkelblok gemaakt en zijn we volop aan het
hinkelen geslagen.

Nieuws uit de peutergroep
We zijn nog druk bezig met het thema knuffels. Zo hebben we Puk geleerd hoe hij na
een ruzie met zijn vriendje het weer goed kan maken door ‘sorry’ te zeggen. De
kinderen hebben ook ontdekt dat er verschillende vormen zijn. Zoals een driehoek,
een cirkel en een vierkant. Samen zijn we in de klas op zoek gegaan of we deze
vormen ook konden vinden.
Voor de kinderopvang zijn we nog op zoek naar één ouder die zitting wil nemen in
de oudercommissie. Twee ouders hebben zich al aangemeld, maar een extra ouder zou welkom zijn. 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 letter e is van elektriciteit en energie, daar hebben we veel over geleerd de afgelopen weken! We hebben
gebouwd, geknutseld, gelezen, getekend en gepraat met elkaar over zonnepanelen, stroomdraden,
ledlampen, energie besparen en nog veel meer!
Er is niet alleen veel samengewerkt in de groep, maar ook met de kinderen van de andere groepen! De
kinderen van groep 8 waren echte projectleiders tijdens het begeleiden en uitvoeren van de proefjes, een
compliment hebben ze hiervoor zeker wel verdiend!
We hebben afgelopen woensdag allemaal onze duurzame school en huizen van de toekomst
tentoongesteld, het zag er prachtig uit.
Wat was het leuk dat zoveel papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere belangstellenden tijdens de afsluiting
kwamen kijken naar onze bouwwerken!
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Nieuws uit groep 3 en 4
De afgelopen weken zijn we heel druk bezig geweest met het
project ‘energie’. Het is een heel groot thema en het vergde best
een lange aanloop, maar via de kermis zijn we toch bij duurzame
energie terecht gekomen en zijn de kinderen de uitdaging
aangegaan om in een groepjes een duurzaam schoolplein te
ontwerpen. Door te spelen konden ze zelf energie opwekken en
die energie kon dan weer in de school gebruikt worden. De
resultaten mogen er zijn. Wat een creativiteit en wat een
samenwerking! Dat belooft nog wat voor de toekomst!

Nieuws uit groep 5 en 6
Wij hebben de afgelopen weken een project over energie gehad. Wij zijn vorige week naar het
zonnepanelenveld geweest en daar hebben we tussen de zonnepanelen gelopen en hebben leuke dingen
geleerd over hoe zonnepanelen werken. Op maandag zijn we op bezoek geweest bij de biovergister. We
hebben daar ook hele interessante dingen geleerd over hoe ze op een natuurlijke manier groene stroom
maken. We hebben zelf in de klas, in groepjes, ook nog posters gemaakt over dingen die we nog niet wisten
van energie en die hebben we gepresenteerd tijdens de afsluiting van het project.
Groetjes Nienke en Vera.
De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 5 en 6 meegedaan aan het
leesvirusproject. Hierbij hebben ze veschillende boeken gelezen, vragen moeten
beantwoorden over de boeken en konden ze een stripverhaal maken. Het project
wordt op donderdag 11 april afgesloten met een leesvirusfeest. We gaan deze
ochtend op de fiets richting Valthermond en vertrekken om 8.15 uur vanaf school.
De leerlingen moeten dus iets eerder op school aanwezig zijn. Voor het
leesvirusfeest worden er activiteiten in de gymzaal gedaan. De leerlingen moeten
hiervoor hun zaalsportschoenen meenemen. We zoeken nog iemand die deze
ochtend mee wil als begeleider. U kunt dit doorgeven aan de leerkacht.

Nieuws uit groep 7 en 8
We hadden de afgelopen 3 weken een druk programma in onze groep. Allereerst hadden we een gastles
over energie door een man van Eneco. We hebben van alles geleerd over duurzame energie. We zijn
naar een voorstelling geweest in Borger. Ook gingen we met elkaar op de fiets naar het zonnepanelenveld
bij de familie Piel en kregen we een rondleiding. Er werd ons van alles verteld over zonne-energie.
Afgelopen maandag gingen we met elkaar op de fiets naar de biovergister bij de familie Wollerich. Daar
leerden we hoe ze van kippenpoep energie maken. Al met al hele leerzame en leuke uitjes voor ons
project energie.
De kinderen hebben in tweetallen gewerkt over energie. Ieder had zijn eigen onderwerp en we hebben
allemaal op onze eigen manier aan het project gewerkt. Gister hebben we aan de ouders laten zien wat
we hebben geleerd. Zo was er een groepje die vertelde over fossiele brandstoffen en zij hadden een
jaknikker gebouwd. Een groepje liet allerlei proefjes zien over wind- en zonne-energie. Ook waren er
proefjes over statische elektriciteit en biogas. Er is hard gewerkt en er zijn veel nieuwe dingen geleerd!!
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Verkeersexamen groep 7 en 8
Op donderdag 4 april maken de leerlingen van groep 7 en 8 het theoretisch verkeersexamen. De kinderen
kunnen hiervoor ook thuis oefenen. Hiervoor kunnen ze gaan naar www.examen.vvn.nl/oefenen

.
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