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Bijbelverhalen
Week 36: 2 t/m 6 september 2019
Het begin, Genesis 1:1-13
Dieren en mensen, Genesis 1:14-31
De zevende dag, Genesis 2:1-3
Week 37: 9 t/m 13 september 2019
God maakt de mensen, Genesis 2:4-7
Het paradijs, Genesis 2:8-25
Het gaat mis, Genesis 3

PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 36: Klas: instructie
Week 37: Algemene ruimtes
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen tijdens de
instructiemomenten en wat de algemene regels zijn die
overal in ons kindcentrum gelden.
Daarnaast zullen wij de eerste weken van het schooljaar
veel aandacht besteden aan groepsvormende activiteiten.
We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel.
Het zijn prachtige verhalen: over schepping en geluk, over
schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het
begin. Maar dat betekent niet dat ze alleen over het verleden gaan
– het zijn ook verhalen over vandaag en morgen. Over hoe het
donker kan zijn, en wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt
als mensen ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar ook
over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je
deze verhalen leest, ontdek je dat niet alles blijft zoals het is. Er is
verandering mogelijk, voor jou zelf en voor de wereld.
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Agenda
Augustus:
29-8: Klusavond

September:
2-9: Start kennismakingsgesprekken
5-9: Brandweerlessen en
ontruimingsoefening
9-9: Start project Kunst
9-9: Voorlichting bureau
Halt voor groep 7/8 over
omgaan met groepsdruk
11-9: Vragenuurtje
12-9: Nieuwsbrief
17-9: informatieavond
18-9: Studiedag, alle
kinderen zijn vrij
26-9: Leerlingenraad
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Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een belangrijke
vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze
misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om dit
schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door anderen? De verhalen
kunnen helpen om daarover na te denken.

Gouden weken
Met de gouden weken worden de eerste weken van het schooljaar bedoeld. Tijdens deze weken investeren
we in de groepsvorming. Zelfs als er maar minimale veranderingen in de groepssamenstelling plaatsvinden
moet er geïnvesteerd worden in de groepsvorming. We vinden het belangrijk dat een groep een veilige
groep is, waarin iedereen zich prettig voelt. In de eerste weken van het schooljaar maken we kennis met
elkaar of leren we elkaar beter kennen. We maken afspraken over hoe wij vinden dat we in de groep en op
school met elkaar om moeten gaan. We maken ons lokaal gezellig en doen veel activiteiten om de
groepsvorming te stimuleren.

Hoofdluis
We zijn blij te kunnen melden dat we het schooljaar zijn begonnen zonder kinderen met hoofdluis of neten.
We hopen natuurlijk dat dit zo blijft, maar hoofdluis komt helaas regelmatig voor. Na elke vakantie
controleren de hoofdluismoeders de kinderen. Wilt u in de tussentijd uw kinderen goed controleren? Mocht
u hoofdluis bij uw kind ontdekken, dan horen wij dit graag. We plannen dan eventueel tussentijds een extra
controlemoment in. Mocht er bij een controle hoofdluis, neten of lege neten bij uw kind zijn gevonden, dan
brengen wij u daarvan altijd op de hoogte.

Rijrichting voor de veiligheid
Om het verkeer rond de school tijdens het in- en uitgaan van de
school vlot en veilig te laten verlopen hebben we met elkaar
afgesproken om in één richting langs de school te rijden. Via de
Anne de Vriesstraat en Kijlstraat kunt u naar de Harm Tiesingstraat
en zo richting school rijden. Bij het wegrijden volgt u gewoon de weg.
Het van deze kant aanrijden heeft het voordeel dat u rechts van de
weg kunt stoppen voor het in- en uitlaten van de kinderen. Ook in
het belang van de veiligheid van onze kinderen! Ook is er de
mogelijkheid om oudere kinderen af te zetten bij het fietspad aan het
Zuiderdiep. De ruimte voor de ingangen van de pleinen laten we vrij.

Foto’s en filmpjes van uw kind
Zoals bekend mogen we i.v.m. de privacy niet zonder uw toestemming foto’s en filmpjes, waar uw kind op
te zien is, verspreiden. U heeft hiervoor, bij de aanmelding van uw kind of op een ander tijdstip, een
toestemmingsformulier ingevuld. In dit formulier hebt u voor verschillende vormen van publicatie wel/geen
toestemming gegeven. Publicatie van foto’s (in de schoolgids, nieuwsbrief, website e.d.) doen we alleen
wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. Tot voor kort was de afspraak dat alle ouders elk jaar
opnieuw een dergelijk formulier moesten invullen. Die verplichting is nu vervallen.
Wel zullen we u in de eerste weken van elk nieuw schooljaar eraan herinneren dat u de gegeven
toestemming kunt uitbreiden of eventueel intrekken.
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Mocht u de eerder gegeven toestemming inderdaad willen wijzigen, dan kunt u op het kindcentrum een
nieuw toestemmingsformulier ophalen.
Nadat dit formulier ingevuld en ondertekend weer is ingeleverd, worden de gegevens verwerkt in onze
administratie en zullen we ons houden aan de door u gegeven vormen van toestemming..

Groeps-informatieavond
Op dinsdag 17 september houden wij de groeps-informatieavond. Uw kind vertelt u dan alles over zijn of
haar nieuwe groep en u kunt zien wat uw kind allemaal gaat leren dit schooljaar. De avond start om 18.00
uur en is om 19.30 uur afgelopen. Voor groep 6/7/8 start de leerkracht om 18.00 uur met een korte toelichting
op de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Houdt u deze avond vast vrij?

Vragenuurtje
Op woensdag 11 september staat het eerste vragenuurtje van 8.30-9.30 uur gepland. U bent dan welkom
bij Miranda om u vragen te stellen en er is een vrije inloop. Het vragenuurtje vervangt de koffieinloopmomenten die we voorheen na elke vakantie hebben gehouden. We merkten dat hier steeds minder
animo voor was. Om toch een laagdrempelige manier te houden om regelmatig eventuele vragen te kunnen
stellen, gaan we dit jaar het vragenuurtje uitproberen. Voel u welkom om even binnen te lopen!

Nieuws van de kinderopvang
In de vakantie was de opvang ook
gewoon de hele tijd open en
hebben we veel leuke activiteiten gedaan. Wel was het warm...pff, maar gelukkig
konden we afkoelen met af en toe een ijsje. Nu de school weer is begonnen gaan
de activiteiten gewoon door. Deze week is ons thema: “Welkom op de BSO”. We
zijn blij om alle kinderen na de vakantie weer te zien.

Nieuws uit de peutergroep
Jippie… de school is weer begonnen. We zijn blij dat we weer naar school mogen.
Op dit moment zijn we met 7 kinderen en dat is heel gezellig. We werken nu aan
het thema: “Ik en mijn familie”. Wat is familie en wie horen daar allemaal bij?
Papa, mama, opa, oma enz....

Nieuws uit groep 1 en 2
Hoera…we mogen weer naar school! Het is heel fijn om alle kinderen weer in de groep welkom te heten en
kennis te maken met de nieuwe leerlingen en hun ouders.
Tijdens de eerste schoolweken staan de activiteiten in het teken van kennismaken en wennen aan het ritme
van de dag. We werken volgens een vast ochtend en middagprogramma, voor de kinderen zichtbaar door
middel van dagritmekaarten. We bespreken iedere ochtend wat we die dag gaan doen. We doen veel
korte kringspelletjes om elkaars namen aan te leren, dit vinden de kinderen erg leuk.
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Het thema van de komende weken is Familie. Het is een thema dat de kinderen erg aanspreekt en waar ze
graag over vertellen. We leren de letter F en de cijfers 1 en 11. Tijdens de werklessen wordt er getekend en
gestempeld voor de nieuwe verjaardagskalender van onze groep. Het spelen in de hoeken vinden de
kinderen heerlijk, hier kunnen ze fijn samenspelen met hun
klasgenoten.
Voor het schoolbrede project over Kunst in week 37 t/m week 40 zijn
we op zoek naar ouders, broers, zussen of andere familieleden of
bekenden die kunst willen laten zien of tentoonstellen in onze groep!
Dus ben je of ken je een kunstenaar dan horen wij het graag!!!

Nieuws uit groep 3 en 4
De eerste nieuwsbrief van het jaar. We zijn pas een paar dagen bezig en ongetwijfeld hebben de kinderen
al veel verteld nu alles nog nieuw is. Ze zijn allemaal heel enthousiast begonnen en het is ook leuk om
allemaal nieuwe werkboeken te krijgen. Het is wel even wennen dat de groepssamenstelling ’s middags en
op woensdag anders is dan ’s morgens, maar het heeft ook weer voordelen. De kinderen leren veel van
elkaar. Binnenkort is de informatieavond en dan zullen ze u alles wel laten zien!

Nieuws uit groep 5 en 6
Na 6 weken vakantie is het schooljaar weer begonnen. Het is fijn om alle vrolijke gezichten te zien en de
verhalen te horen. We beginnen langzaam weer te wennen aan het ritme van school. In de eerste weken
starten we het werk uit de methoden op, maken we regels voor in de klas en leren we elkaar kennen door
middel van spelletjes. Ook zijn er in groep 5 en 6 elke week twee leerlingen de hulp. Een hulpje deelt
bijvoorbeeld schriften uit, controleert de ipads, veegt de vloer en zet de stoelen op de tafel. De leerlingen
doen dit na schooltijd en het kan dus zijn dat uw zoon/dochter hierdoor iets later uit school komt dan normaal.
Mocht het een keer niet uitkomen, dan is dit ook geen probleem!
We maken er met elkaar een mooi en leerzaam schooljaar van!

Nieuws uit groep 7 en 8
In groep 7/8 hebben we deze week meerdere samenwerkspelen gespeeld, zodat de klas ervaart welke
regels er belangrijk zijn tijdens het samenwerken. Zo hebben we het spel 'Papier' gespeeld. Een leerling
stond in het midden en gooide een vel papier in de lucht. Tegelijkertijd werd er een naam van een klasgenoot
geroepen, deze leerling moest zo snel mogelijk het vel pakken. Als het lukte ging het papier doormidden. De
klas werkte erg goed samen: ze maakten oogcontact, spraken duidelijk, luisteren goed naar elkaar en
iedereen deed actief mee.
Verder hebben we dit jaar weer Tuc in onze klas. Tuc is een complimentenkikker. Als je Tuc in je vak hebt,
moet je zoveel mogelijk complimenten geven. Het is bedoeling dat iedereen denkt dat jij Tuc in je vak hebt.
Aan het einde van elke dag bespreken van wie je welk compliment heeft gekregen en wie Tuc in zijn/haar
vak heeft.
Wij gaan er dit jaar een gezellig en leerzaam jaar van maken!
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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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