Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

28/11/2019

Bijbelverhalen
Week 49: 2 t/m 6 december 2019
Een stem in de woestijn, Jesaja 40:1-11
Zacharias brengt een offer, Lucas 1:5-25
Maria krijgt bezoek, Lucas 1:26-38
Week 50: 9 t/m 13 december 2019
De geboorte van de Messias, Jesaja 8:23 – 9:6
Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80

PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:

Nummer 8

Agenda
November:
30-11: Klusochtend

December:
5-12: Sinterklaas
11-12: Vragenuurtje
12-12: MR/OC-vergadering
17-12: kerstviering

Week 49: Klas: vragen om hulp
Week 50: Speciale bijeenkomsten
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen als we om hulp vragen in
de klas en als we bij speciale bijeenkomsten zijn.

19-12: Middag groep 3-8
vrij i.v.m. studiemiddag
20-12: Middag alle
kinderen vrij
23-12 t/m 3-1:
kerstvakantie

Leerlingenraad
We hebben de volgende dingen besproken in de vergadering van
de leerlingenraad:
Tot aan de kerst gaan we niet meer voetballen, omdat we teveel
ruzie maken tijdens het spel.
Houd je aan de regels tijdens het gebruiken van de wc.
We moeten allemaal beter opletten bij de wc. Sommige kinderen
schrijven met hun nagels op de deuren. Wij willen de deuren graag
netjes en mooi houden. Hier gaan we samen aan werken.
Dinsdag 18 november hebben wij ‘groene kaarten’ uitgedeeld aan
alle ouders die hun kind naar school brachten. We hebben op
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school een aantal regels afgesproken om het voor de kinderen zo veilig mogelijk te
maken. Natuurlijk moeten ze zelf ook goed opletten. Deze groene kaart is een
herinnering voor alle ouders. Gelukkig gaat het nog steeds erg goed en dat willen we
graag zo houden.
Groeten namens de leerlingenraad, Tim en Ruben

Sinterklaasviering
Donderdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Alle ouders zijn
uitgenodigd om bij de aankomst van Sint op school aanwezig te zijn. Na de aankomst
gaan de kinderen naar hun eigen klas om daar met elkaar het Sinterklaasfeest te
vieren. U kunt uw kind om 12.00 uur weer ophalen. De kinderen van groep 3 t/m 8
hebben ’s middags gewoon school. De kinderen hoeven deze ochtend geen eten of
drinken mee te nemen.

Kerstviering
We nodigen u alvast van harte uit om samen met alle kinderen, leerkrachten,
ouders en familieleden de kerstviering van ons Kindcentrum bij te wonen. Dit is op
dinsdag 17 december in de PKN kerk in Tweede Exloërmond. Alle kinderen leveren
een bijdrage aan deze viering.
We beginnen om 19.00 uur en het is om ongeveer 19.45 uur afgelopen.
We verheugen ons op uw en jullie komst!

Nieuws van de kinderopvang
De afgelopen week stond geheel in het teken van het nieuwe voedingsbeleid. Zo
hebben de kinderen een mooie collage gemaakt over wat gezond en niet gezond
eten is. Ook hebben we een schilderij van fruit gemaakt en daarna opgegeten! En
we hadden onze proeverij. De kinderen hebben ‘s middags allemaal lekkere hapjes
gemaakt die we tussen 5 en 6 konden presenteren. Nu waren de gezonde snacks
zo lekker dat om kwart over 5 alles al op was. Ook de ouders konden proeven van
onze zelfgemaakte snacks.

Nieuws uit de peutergroep
De afgelopen week hebben we het thema reuzen en kabouters afgesloten. We
hebben onze mooie kabouterwerkjes mee naar huis genomen en de paddenstoelen zijn weer uit de klas
verdwenen. We besteedden ook nog aandacht aan het voedingsbeleid en we konden wel net zoveel eten
als rupsje Nooitgenoeg. Ook hebben we met onze tenen het rupsje op een blad geverfd. Nu gaan we ons
voorbereiden op de komst van Sint en zijn pieten op 5 december.
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Nieuws uit groep 1 en 2
De Sint is weer in het land. De hoeken zijn veranderd in Sinterklaas hoeken. Hierin
kunnen de kinderen een stoomboot maken en er is een hoek met verkleedkleren en
cadeautjes die ze zelf mogen inpakken en uitdelen.
We hebben de letter S geleerd en maken van de week de letter S met echte klei.
Daar krijg je hele vieze handen van. Ook leren we veel nieuwe woorden, zoals mijter,
staf, stoomboot, inpakpapier en nog veel meer.
We hebben een terug-tel-kalender en elke dag mag er een raampje open. Elke dag
kijken we hoeveel nachtjes het nog slapen is tot het grote feest. Het is een leuke,
spannende tijd voor iedereen.

Nieuws uit groep 3 en 4
De gezelligste tijd van het jaar is weer aangebroken en dat is in de klas ook te merken. We maken het
gezellig met Sinterklaasversieringen en zijn ook druk bezig met het bezoek van Sinterklaas aan onze klas.
Want hij komt echt volgende week!
Natuurlijk leren de kinderen ook nog wel wat. Beide groepen zijn met rekenen bezig met sommen over
meten, tijd en geld. Voor groep 4 is het vooral lastig om uit te rekenen hoe lang een activiteit duurt. Met taal
gaat het over het maken van zinnen en de volgorde van zinnen in een verhaal. Groep 3 begint aan thema
5: ‘mijn lijf’. Ze leren de volgende letters: ij, v, ui, sch, uu en z. En we lezen een echt Sinterklaasboek: Noor
en Han zijn Sint en Piet. In de bibliotheek staan nog wel meer Sinterklaasboeken die geschikt zijn voor
groep 3 en 4.

Nieuws uit groep 5 en 6
Op vrijdag 21 november hebben de leerlingen van groep 5 en 6 het jaarlijkse trefbaltoernooi gehad. Iedereen
heeft goed zijn best gedaan, plezier gehad en sportief gespeeld. Helaas zijn we niet eerste van de poule
geworden om door te gaan naar de finale….Volgend jaar weer een nieuwe kans! Saskia en Josee, bedankt
voor het helpen en aanmoedigen van de teams!

Nieuws uit groep 7 en 8
Groep 6/7/8 is afgelopen woensdag naar het Bonami Spelcomputer Museum geweest. Het was een erg
leerzame en leuke dag. We hebben een rondleiding gekregen door het museum. Hier hoorden we veel over
het ontstaan van de rekenmachine, computer en spelletjes. Ook mochten we bijna alle computers en
spelletjes aanraken en uitproberen, zodat we het verschil konden ervaren. Ook was er een arcadehal waar
we alles mochten uitproberen. Al met al een erg leuke dag.
Aan de ouders die met ons mee zijn geweest: Bedankt!
Fijn dat jullie met ons mee zijn geweest.
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Het spelletje Pong

Het spelletje Duck Hunt
De leerlingen van 6/7/8 hebben voor hun project verschillende onderzoeksvragen onderzocht. Er was ook
een groepje die informatie heeft gezocht over sociale media:
Voor ons project hebben wij de volgende onderzoeksvraag beantwoord:
Hoe kun je veilig om gaan met sociale media? Wij hebben tips:
1. Kijk uit met wat je plaatst op sociale media
2. Check de bron waar op je klikt
3. Laat niet weten dat je alleen thuis bent
4. Vul zo min mogelijk gegevens in
5. Plaats geen naaktfoto’s op sociale media
6. Vraag toestemming aan degene op de foto of hij/zij sociale media mag en wil. Niet stiekem filmpjes/foto’s van
anderen maken en op internet plaatsen.
7. Gebruik een veilig wachtwoord
8. Check altijd de bron
Veel plezier met uw sociale media☺
Groetjes Kati, Laura, Ruben en Denise
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