
Lage Landweg 2 

 7777RN Schuinesloot 

 www.cnbswegwijzer.nl 

       facebook:CNBS De Wegwijzer/De Wegwijzer 

               info@cnbswegwijzer.nl 

    0523-683053  

 

Nieuwsbrief  juli 2021 

Als je onzeker bent .............. 
 
Als je onzeker bent over jezelf, over je uiterlijk of over  
je capaciteiten, of je wel geestig genoeg bent,  
of de juiste kleren aan hebt, ga dan op zoek naar mensen 
die je kunnen vertellen dat je de moeite waard bent,  
gewoon omdat je bent zoals je bent. 
 
Als je onzeker bent over de toekomst, over waar het heen   
moet  met de wereld en jouw leven, ga dan op zoek  
naar mensen die oud en wijs genoeg zijn om je te kunnen  
vertellen dat iedere weg die je gaat  tot iets goeds kan leiden  
en dat het alleen erop aan komt wat je van die weg maakt. 
 
Als je onzeker bent over je geloof, of het allemaal wel  
waar is en of God wel bestaat,  ga dan op zoek naar mensen  
die in hun leven iets ervaren hebben van het geheim van God,  
die je kunnen vertellen dat het geloof een houvast is  
waarmee je verder komt en bergen kan verzetten. 
 
Voorgedragen door meester Dirk-Jan Tempelman  
Tijdens het afscheid van groep 8. 
 
Onzeker zullen de leerlingen van groep 8 eerst zijn bij het nemen van een volgende stap in hun 
onderwijs carrière. Lees het bovenstaande gedicht en jullie zullen zien Merle, Britt, Dylan, Giel, Fons, 
Reno, Dennis, Twan, Sander, Cheng, Iris en Stan dat jullie gaan wennen aan de grote stad, aan een 
grote school, aan leuke leraren en fijne klasgenoten. 
Jullie gaan een nieuwe periode tegemoet waarin jullie je gaan voorbereiden in het voortgezet  
onderwijs op een plek straks in het beroepsonderwijs. Je hebt nog een lange weg te gaan. Wie weet 
waar we je tegen zullen komen over tien jaar. Misschien wel als onze kapster of tandarts of 
misschien eten we wel in jouw restaurant! Neem “dat” wat je bij ons hebt geleerd mee op je pad 
naar de toekomst! Veel succes leerlingen van groep 8! 
 
Ook voor  Dylano, Djustin en Dj  wordt het spannend volgend schooljaar, zij gaan onze school 
verlaten en hun onderwijspad vervolgen op een nieuwe basisschool, we wensen ook hen veel succes!  
 
           Lidy Tuin 
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Nieuwe leerlingen en de toekomst 
Wist u, dat u uw kind al op kunt geven vanaf dat het 2 ½ jaar is? Het inschrijfformulier kunt u 
downloaden van de site of afhalen op school. Wij vinden het fijn om te horen welke kinderen we in 
de toekomst op “De Wegwijzer” kunnen verwachten.  
 
 

Laatste schooldag 
Het thema van de laatste schooldag is “Blijheid Vrijheid”, de kinderen mogen verkleed op school 
komen. Gezien het thema, kan dit natuurlijk op allerlei manieren.  
We eten allemaal op school en gaan genieten van de heerlijke pannenkoeken, die een aantal 
moeders voor ons gaan bakken. Wanneer uw kind niet van pannenkoeken houdt, hebben we geen 
alternatief. Wilt u dan zelf zorgen voor de lunch? U hoeft morgen niet iets mee te geven voor de 
kleine pauze. 
De zomervakantie begint om 14.00 uur. 
 
 

COOP doekoe munten 
Heel veel Coopklanten, ouders en een juf hebben Doekoe-munten gespaard voor onze school. 
Omgerekend is dit een bedrag van € 129,00  waard! We hebben voor dit bedrag sport en spel 
materialen aangeschaft voor op het plein en in de gymzaal. 
Coop, ouders en klanten, hartelijk dank voor dit mooie gebaar! 
 

 
  
 

Gift van de Henk Bemboom Stichting 
 

Wat een verrassing, afgelopen donderdag 
ontvingen we een cheque ter waarde van €2500,- 
van de Henk Bemboom Stichting.  Volgens de 
statuten van deze stichting moet het bedrag ten 
goede komen aan sport en 
spelactiviteiten/materialen binnen onze school. 
Henk Bemboom, oprichter van het Attractie- en 
Vakantiepark Slagharen, zou dit jaar 100 jaar zijn 
geworden. Om dit niet  
ongemerkt voorbij te laten gaan, wil de stichting 
onze school graag dit mooie bedrag schenken.  
De Henk Bemboom Stichting is op 9 november 
1963, voorheen "Stichting Sport en Spel," 

opgericht door onder andere de heer Henk Bemboom zelf. De stichting houdt zich bezig met het 
financieel ondersteunen van activiteiten van verenigingen, stichtingen en instellingen op het gebied 
van cultuur, sport en het algemeen nut beogende vlak. Welke in het bijzonder gericht zijn op het 
noordelijke deel van de gemeente Hardenberg. 
Na overleg binnen het bestuur van de stichting, is er besloten om dit jaar de basisscholen in 
Slagharen, de Krim, Lutten en Schuinesloot een financiële bijdrage te doen toekomen.  



Wij willen daarom deze stichting heel hartelijk danken voor dit mooi gebaar en zullen er voor zorgen 
dat dit bedrag ten goede komt aan de sport en spelactiviteiten voor onze leerlingen op De 
Wegwijzer! 
 
 

Corona nieuws 
Aan het eind van de zomervakantie ontvangt u een brief met daarin informatie over de regels in de 
school en wat natuurlijk allemaal weer mag en kan. 
 
 

Gevraagd broodschoolvrijwilliger 
Inmiddels hebben we versterking gekregen van één moeder en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 
Maar toch zou het mooi zijn wanneer er nog meer aanmeldingen komen. We kunnen de kinderen 
dan beter verdelen en de werkdruk voor onze vrijwilligers wordt dan daarbij minder zwaar. 
Voor het nieuwe schooljaar zoeken we dus iemand die op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag 
het overblijven wil begeleiden. U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van €9,- per keer. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 0523-683053 of mailen naar info@cnbswegwijzer.nl 
 
 

Musical 
 

En natuurlijk was er ook dit jaar weer de 
première van een geweldig voorstelling. Wat 
hebben de kinderen van groep 7 en 8, meester 
Tempelman en juf Jacobien er weer een werk van 
gemaakt. Het was genieten! 
Helaas konden we ook dit jaar niet alle ouders 
van school uitnodigen, maar was er voor groep 8 
en hun ouders toch een mooie avond 
georganiseerd, compleet met rode loper, 
Pringels, blikjes drinken en aan het eind een 
mooie afscheidsrede van meester Dirk-Jan 
Tempelman en daarbij een afscheidsboek, 
aangeboden door de school. 

 
 

Schoolscan subsidie NPO 
In de nieuwsbrief van september zullen we u meer informeren over de inzet van de subsidie NPO die 
we gaan ontvangen van het ministerie van onderwijs. Het gaat hier om een geldbedrag van €700,- 
per leerling, voor het wegwerken van leerachterstanden die zijn ontstaan door Covid. We gaan deze 
subsidie hoofdzakelijk gebruiken voor de extra inzet van onderwijsassistenten in de klas zodat de 
leerkracht de kinderen die zorg behoeven, individueel of in groepen kan begeleiden. Het beleidsplan 
is bijna klaar en zullen we zichtbaar maken op onze site. 
 
 

Onderwijsontwikkeling 
Inmiddels hebben we een keuze gemaakt v.w.b. de zaakvakmethode. We gaan namelijk verder met 
Blink-Wereld. Blink-wereld is een methode die de nieuwsgierigheid naar het onbekende opwekt, 
waarbij de verwondering als nieuwe werelden voor kinderen opengaan, de wil om te weten waar je 
vandaan komt en over grenzen te kijken worden hierbij van dichtbij benaderd. Dit zijn de redenen 
waarom kinderen de wereld willen ontdekken. Wij willen als school de onderzoeker in onze 
leerlingen graag naar boven brengen en daarom past deze methode bij ons en de leerling populatie. 
 



Blink Wereld ondersteunt ons hierbij met een lesmethode voor wereldoriëntatie waarbij 
onderzoekend leren en ontdekkend leren de uitgangspunten zijn. We leren onze leerlingen om zelf 
na te denken, zelf de wereld om zich heen te ervaren en te ontdekken, zodat ze actief hun kennis 
vergroten. 
https://blink.nl/blink-wereld/  
 
 

 
Belangrijke data: 

datum activiteiten 

08-07-2021 Juf Marianne Lubbers jarig 

08-07-2021 Laatste schooldag 

09-07-2021 Vrije dag hele school 

12-07-2021 
20-08-2021 

Zomervakantie 

02-09-2021 Meester Dirk-Jan Tempelman jarig 

03-09-2021 Juf Devany jarig 

16-09-2021 Vrije middag alle leerlingen i.v.m. een training leerkrachten(let op staat niet in 
het infoblad!!) 

 

Houd de kalender op de site regelmatig in de gaten, er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in 
de loop van de nieuwsbriefperiode!!!!! 

 

Info voor de nieuwe nieuwsbrief kunt u een week voor de 1e van de maand sturen naar  
info@cnbswegwijzer.nl 

 

Info voor het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u sturen naar  info@cnbswegwijzer.nl. Graag 
in jpg, png of pdf formaat aanleveren. 

 

Voor uw reclame op het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u contact opnemen met Lidy Tuin, 
tel: 0523-683053 of per mail: info@cnbswegwijzer.nl 

 
https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/  
https://www.cnbswegwijzer.nl/  
Gebruikt u onze schoolapp al? Kijk op onze website onder de button ouders, voor de instructie!! 
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Fijne vakantie allemaal, jullie hebben 

het allemaal verdiend! 


