Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

31/10/2019

Bijbelverhalen
Week 45: 4 t/m 8 november 2019
Isaäk en Ismaël, Genesis 21:1-21
Abraham wordt op de proef gesteld, Genesis 22:1-19
Een graf voor Sara, Genesis 23:1-20
Week 46: 11 t/m 15 november 2019
De knecht van Abraham gaat op reis, Genesis 24:1-21
Isaäk en Rebecca, Genesis 24:22-67
Esau en Jakob, Genesis 25:19-34

Nummer 6

Agenda
November:
4-11: inloopmoment om
13.15 uur
6-11: Stakingsdag, de
school is dicht
12-11: Schrijversbezoek
groep 7 en 8

PBS-regels van de week:
13-11: Vragenuurtje
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
14-11: Leerlingenraad
Week 45: ICT
Week 46: De WC
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen als we werken met digitale
middelen en als we gebruik maken van de wc.

22-11: Trefbaltoernooi
groep 5/6
27-11: Groep 6, 7 en 8
gaan naar Zwolle
30-11: Klusochtend

Welkom
We mogen weer twee nieuwe kinderen welkom heten op De
Wegwijzer. Liam en Tim komen vanaf nu wennen in groep 1. Fijn
dat jullie er zijn en we wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd
toe op De Wegwijzer!

Inloopmoment
Op maandag 4 november houden wij een inloopmoment. Om 13.10
uur bent u welkom om met uw kind mee de klas in te komen om de
les bij te wonen. Het inloopmoment duurt tot 14.00 uur. De
leerkrachten volgen het normale programma. We verwachten van u
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dat u een plek in de klas opzoekt die de les niet verstoort en dat u uw vragen en opmerkingen bewaart voor
een later moment. We verwachten dat u tot 14.00 uur in de klas blijft, omdat tussentijds wisselen tussen
groepen teveel onrust geeft. We vragen u geen jongere kinderen mee te nemen. Intekenen voor dit
inloopmoment kan vandaag en morgen nog. De lijsten hangen bij de groepen.

Hoofdluiscontrole
Afgelopen maandag zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. We zijn blij te kunnen melden dat
er geen hoofdluizen bij de kinderen zijn ontdekt. Na de kerstvakantie vindt de volgende controle plaats.
Mocht u tussentijds toch hoofdluis bij u kind ontdekken, wilt u dit dan aan de leerkracht doorgeven? Indien
nodig plannen we dan een extra controlemoment in.

Nieuws van de kinderopvang
Jaaa, het was vakantie!!! In de vakantie was het ook heel gezellig op de
opvang. Zo zijn we samen met de bso van de Rehoboth in Valthermond op
stap geweest. We hebben een kabouterpad gelopen in het bos! Verder
hebben we lekkere, leuke en gezonde dingen gemaakt en gegeten. Wat dacht
je van een paddenstoel van een appel en tussendoor nog een lekkere vlaflip.
Ook zijn we in het bos op zoek gegaan naar verschillende dingen die met de
herfst te maken hebben. En hebben daarvan een mooie herfsttak met hangers
gemaakt. De komende weken is het nog volop herfst dus we gaan nog veel
meer ontdekken binnen dit thema.
We zijn blij te kunnen melden dat Lisanne Sanders onze derde vaste
pedagogisch medewerker wordt. Lisanne stelt zich daarom even aan u voor:
Hallo allemaal,
Ik ben Lisanne Sanders. Ik heb net mijn studie afgerond en werk sinds
augustus bij CKC Drenthe kinderopvang. Ik heb afgelopen tijd op veel locaties
ingevallen, waaronder ook op De Wegwijzer. Ik ben blij dat ik hier nu als vaste
medewerker kan blijven. Ik kom uit Stadskanaal. Ik vind het op De Wegwijzer
erg leuk en zie dat de kinderen ook leuk op mij reageren. Dat vind ik fijn en
gaan we de komende periode zeker voortzetten. Ik zie jullie allemaal op de
opvang!
Groet, Lisanne
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Nieuws uit de peutergroep

Wat is het gezellig in de klas met een grote reus die naar ons zwaait. In het
huisje van de kabouters zijn regelmatig kabouters te vinden met mooie
puntmutsen op. Die kabouters zingen dan over een paddenstoel rood met
witte stippen. We hebben ook onze eigen kabouters gemaakt van een echte
boomstam. En nu zijn we druk bezig met het maken van een lampion voor
Sint Maarten. We hebben geleerd dat bij de kabouters alles heel klein is en
dat de reus hele grote spullen nodig heeft.

Nieuws uit groep 1 en 2
Het is herfst buiten en ook een beetje in de klas. Er zijn nieuwe hoekjes met
blaadjes en paddenstoelen. Er is een balans, waar we met eikels en
walnoten mogen wegen.
In de gang hangt een spinnenweb met een hele grote spin er in. We hebben een nieuw liedje geleerd over
de spin die een web weeft en er vliegjes en mugjes in vangt.
We leren dat er vogels zijn die nu naar het zuiden vliegen, naar een warm land. Dat eekhoorns noten en
eikels verzamelen in een wintervoorraad en egels in winterslaap gaan. Buiten wordt het kouder en met
buitenspelen moet onze jas weer aan.
We zijn druk aan het werk voor Sint Maarten en maken een prachtige herfstlampion. We leren veel oude,
maar ook nieuwe Sint Maartenliedjes.

Elke dinsdagmiddag gaan we met de kinderen naar de bibliotheek, daar mogen ze zelf een mooi
prentenboek uitzoeken. Ze mogen het boek voor een week mee naar huis nemen. De volgende dinsdag
mogen ze het boek weer mee naar school nemen. Daar mogen sommige kinderen hun boek voorlezen aan
andere kinderen.
Wilt u thuis even kijken of er nog een boekje van de school bibliotheek is blijven liggen en deze meegeven
naar school?

Nieuws uit groep 3 en 4
De herfstvakantie is weer voorbij en met heel veel nieuwe energie zijn we allemaal aan de komende periode
begonnen. Voor velen de mooiste periode van het jaar. De komende weken staan in het teken van ons
nieuwe project: Kriebelbeestjes. We zijn al naar het bos geweest en hebben daar naar beestjes gezocht.
We bewaren ze in bakken in de klas. Als u maandagmiddag op bezoek komt, zullen de kinderen ze graag
laten zien. En we zijn deze week ook gestart met het maken van een lampion, natuurlijk ook met het thema
kriebelbeestjes.
De komende weken staat er ook een grabbelton in de klas. Om het PBS weer een nieuwe impuls te geven,
mogen de kinderen die deze weken een bandje verdienen een cadeautje uit de ton grabbelen. En dat is
natuurlijk erg leuk!

GEZOCHT:
Voor ons project Kriebelbeestjes gaan we ook in een laboratorium aan het werk. Het is dan
wel erg leuk om een witte jas te dragen. Dus onze vraag is: Hebt u nog witte overhemden
liggen die wij mogen gebruiken?
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Nieuws uit groep 5 en 6
We zijn alweer begonnen aan het tweede project. In groep 5 werken we rondom kriebelbeestjes en in groep
6 rondom media. Mocht u thuis nog iets hebben wat aansluit bij het thema zoals boeken of materialen dan
mogen die altijd mee naar school.
Daarnaast zijn we in de klas ook hard aan het werk. We zijn inmiddels met rekenen en spelling al in blok 3.
Waarbij we met rekenen veel geleerd hebben over optellen en aftrekken, keer- en deelsommen en
verhaalsommen. Met spelling oefenen we woorden met de ei/ij, au/ou, i als ie en de c als s. Ook zijn de
laatste kinderen alweer aan de beurt met hun nieuwskring. Daarna starten we met het houden van de
boekbespreking. Erg spannend allemaal, maar iedereen doet goed zijn best!
Op vrijdag 22 november vindt het jaarlijkse trefbaltoernooi plaats voor groep 5 en 6. Hiervoor zijn we nog
op zoek naar een ouder/verzorger die een team wil begeleiden. Lijkt u dit leuk? Geef u dan op!

Nieuws uit groep 7 en 8
In de klas lezen we boeken van Martine Letterie (https://www.martineletterie.nl/). Martine Letterie schrijft
hele indrukwekkende boeken over de kledingindustrie en over de Tweede Wereldoorlog.
Dinsdagochtend 12-11 tussen 10.00 - 11.00 uur gaan we haar in Valthermond bezoeken. Ze gaat ons dan
over haar vak vertellen en wij kunnen haar vragen stellen.
In groep 6/7/8 zijn we begonnen met een nieuw project over media. We gaan het hebben over hacken,
spam, virussen, veilig omgaan met sociale media, cookies, fake news en over games. Verder gaan de
leerlingen ook in een circuitvorm bezig met de 3D-pen, 3D-printer, de Bluebot, makey makey en gaan ze de
binnenkant van een computer bekijken.
Woensdag 27 november gaan we naar het Bonami Spelcomputermuseum in Zwolle. Wij zijn nog op zoek
naar 2 ouders/verzorgers die met ons mee willen rijden.
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