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Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer
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Bijbelverhalen
Week 49: 3 t/m 7 december 2018
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria gaat naar Elisabet, Lucas 1:39-56
Week 50: 10 t/m 14 december 2018
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
Een oud liedje, Micha 5:1-4a
PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 47: De WC
Week 48: Klas, zelfstandig werken en spelen
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen tijdens wc bezoek en in de
klas tijdens het zelfstandig werken en spelen.

In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde
houden. Daarom moesten Jozef en Maria op weg naar Bethlehem.
Door zo’n volkstelling wist de keizer precies hoeveel burgers er in
zijn land woonden en hoeveel belasting hij kon vragen. Maar toch
werd niet iedereen geteld: Slaven telden niet mee, en vrouwen
alleen als echtgenote van hun man. Dat roept de vraag op: Wie telt
mee en wie niet?
Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan
de grenzen van Europa laten vluchtelingen hun naam op een lijst
zetten. Ze weten vaak niet op welke lijst ze terecht komen – de lijst
van mensen die mogen blijven, of van mensen die terug moeten.
Ook voor deze mensen is de vraag: Wie telt mee en wie niet?
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Agenda
November:
30-11: Trefbaltoernooi
groep 5/6

December:
4-12: Klankbordgroep/MRvergadering
5-12: Sinterklaas op
school
18-12: Kerstviering
21-12: groep 5 t/m 8
’s middags vrij
22-12 t/m 4-1:
Kerstvakantie
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Het thema van Kind op Maandag is in de weken voor kerst: Tel je mee? We gaan met de kinderen uitgebreid
tellen. Vier kaarsen voor advent, het aantal dagen tot kerst, het aantal kinderen in de klas en het aantal
inwoners van jouw eigen huis – je kunt blijven tellen. Maar we werken het thema ook symbolisch uit, door
het met kinderen te hebben over meetellen en niet meetellen. Bij Kind op Maandag is een speciaal
prentenboek gemaakt rond dit thema. Het gaat over meneer Exactus, die in Betlehem alle mensen moet
tellen. Maar of hij echt iedereen geteld heeft…

Gezonde School
Afgelopen week hebben wij gehoord dat we het themacertificaat ‘Bewegen en
Sport’ hebben gehaald. Dit is een themacertificaat van het vignet Gezonde
School. Afgelopen schooljaar hebben wij al het vignet ‘Welbevinden’ gehaald en
nu zijn wij blij te kunnen melden dat we ook op het gebied van bewegen en sport
voldoen aan de criteria. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving,
een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale
ontwikkeling van de kinderen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal
bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder
schooluitval.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt
u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl

Sinterklaasfeest 5 december
Ook dit jaar hebben we Sinterklaas en de Pieten weer uitgenodigd om zijn
verjaardag op onze school te komen vieren.
We zullen de Sint op woensdag 5 december om 8:30 uur samen met alle kinderen
en de aanwezige ouders buiten verwelkomen op onze school. Wilt u zorgen dat de kinderen om uiterlijk
8.20 uur op school zijn?
Hierna gaan de kinderen het verjaardagsfeest vieren. Groep 1 t/m 4 heeft deels een gezamenlijk
spelletjes programma en groep 5 t/m 8 gaat lootjes trekken en een surprise maken. De Sint en de Pieten
zijn de hele ochtend aanwezig.
Het is niet nodig om eten en drinken mee te geven, want de Sint gaat iedereen trakteren!
Om 12:30 uur is het feest afgelopen en is iedereen vrij.
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Kerstviering
We willen u alvast van harte uitnodigen voor de kerstviering op 18 december.
De kerstviering vindt dit jaar plaats in de PKN kerk, Zuiderdiep 150, bij ons in
2e Exloërmond om 19.00 uur.
Het thema van de viering is ‘Tel je mee?’. Na Sinterklaas gaat iedere groep
met dit thema aan de slag.
We zien u graag op 18 december!
Voor de kerstviering willen wij graag glazen potjes verzamelen. Wilt u wanneer
u potjes heeft die schoon meegeven aan uw kind(eren)?

Nieuws van de kinderopvang
De peutergroep
Samen met Puk zijn we druk bezig om te leren hoe het gaat in de klas. Het
opruimen stond de afgelopen weken centraal. Heb je ergens mee gespeeld
en wil je wat anders, dan ruimen we eerst op. De peuters weten al heel goed
waar de boekjes horen en wat er in de bouwhoek of in de huishoek ligt.
Ook zijn we druk met sinterklaas. We hebben een mooie stoomboot en
pepernoten van klei gemaakt. Ook oefenen we het liedje ‘Sinterklaas
kapoentje’. Samen hebben we onze klomp gezet en gezongen voor de
Sint…..nu maar hopen dat de Sint ons ook wat brengt.
Het buiten spelen is favoriet. We spelen buiten in de zandbak. Soms alleen op
het plein, maar ook samen met groep 1 en 2. Dat is natuurlijk heel gezellig.
De opvang
We zijn nu een aantal weken op weg en de kinderen zijn al aardig gewend om
voor of na schooltijd bij de opvang te komen. We spelen er lekker op los met
al het nieuwe speelgoed. Ook het voetballen buiten is erg in trek. Tussen de
middag samen eten is ook erg gezellig. De kinderen mogen zelf aangeven wat
ze leuk vinden om te doen. Meedoen aan activiteiten, maar dus ook even
knutselen of lekker niks doen.

Nieuws uit groep 1 en 2
Alles in de klas is veranderd voor het sinterklaasfeest. Er zijn nieuwe hoeken, zoals een pieten inpakhoek,
een pepernoten bakkerij met klei, een bouwhoek waar de kinderen een stoomboot mogen bouwen en een
leeshoek met heel veel sinterklaasboeken.
We leren en werken over de Sint. We weten dat de hoed van Sint een mijter heet en dat zijn naam met een
S begint. We hebben een tafel met allemaal spullen met de letter S uit de letterkoffer.
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Deze week leren we de letter P van Piet en pepernoten. We hebben
allemaal met juf Trea echte pepernoten gebakken in de keuken. Daar
mochten we zelf wegen, deeg kneden en pepernoten bolletjes maken.
Daarna gingen de pepernoten in de oven en… smullen maar.
We leren het cijfer 5 en 15. En tellen met schoenen en mogen dan de
Bee Bot naar het goede cijfer sturen. Dat is een bij die wij zelf kunnen
programmeren. Hij loopt dan vanzelf naar het goede cijfer toe.
We leren heel veel nieuwe liedjes en hebben een paard van klei
gemaakt, die we mooi wit gaan schilderen. Nog even en dan komen Sint
en Piet bij ons in school. We maken er met elkaar een groot feest van.

Nieuws uit groep 3 en 4
Het zijn drukke dagen in onze groep. De kinderen bereiden zich op allerlei manieren voor op de komst van
Sinterklaas. Er wordt bijna elke middag geknutseld, gezongen en gedanst. De kinderen in groep 3 lezen al
zelfstandig een boek over Sinterklaas.
Maar er worden ook nog heel veel andere dingen gedaan: groep 3 maakt sommen tot 20 en is al in thema
5 begonnen: mijn lijf. Ze kennen bijna alle letters al. En groep 4 is nog steeds druk met de tafels; die van 6
en 7 kwamen in dit blok aan de beurt. En met taal werken ze al met termen als: werkwoord, samenstelling
en bijvoeglijk naamwoord. Knappe koppies dus.

Nieuws uit groep 5 en 6
Aankomende vrijdag hebben de leerlingen van groep 5 en 6 het jaarlijkse trefbaltoernooi. Het toernooi duurt
van 9.00 – 12.00 uur. We verwachten de leerlingen ’s morgens wel gewoon op school zodat we gezamenlijk
naar de sporthal kunnen lopen. De leerlingen krijgen van school een T-shirt en een broekje, maar moeten
wel hun eigen eten en drinken meenemen. ’s Middags is er géén gym voor de leerlingen van 5 en 6.
Het eerste blok van aardrijkskunde zit erop. We hebben in groepjes een presentatie gehouden aan de hand
van een muurkrant waarin we informatie hebben vertelt over onder andere wat een plattegrond en wat een
kaart is, wat de schaal op een kaart is, wat een legenda is en hoe je die kunt gebruiken, wat een ruimte is
en hoe je deze kunt inrichten en met welke factoren je daarbij rekening moet houden. Leuk om te zien hoe
elke groepje bezig is geweest en er iets moois van heeft gemaakt!
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Nieuws uit groep 7 en 8
Vorige week donderdag is groep 7/8 op de fiets naar Valthermond
gegaan. Daar bezochten ze de schrijfster Bibi Dumon Tak. Ze heeft onder
andere de volgende boeken geschreven: Winterdieren, Het
koeienparadijs, Soldaat Wojtek en Krokodillenjacht. Haar boeken gaan
allemaal over dieren. Ze heeft de leerlingen van alles verteld over vogels.
Het was een erg interessant schrijversbezoek.

Oproep
CKC Drenthe zoekt chauffeurs voor de kinderopvang.
Voor chauffeurs is een onkostenvergoeding beschikbaar.
Een VOG is verplicht. Wordt via ons indien nodig aangevraagd.
Wie wil ons komen helpen?
Op de website van CKC Drenthe staat de vacature: www.ckcdrenthe.nl/werkenbijckcdrenthe

Kindcentrum De Wegwijzer
Harm Tiesingstraat 74
9571 AZ 2e Exloërmond
0599-671206
dewegwijzer@ckcdrenthe.nl
www.cbsdewegwijzer.nl
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