
Schuineslootweg 85 

 7777RJ Schuinesloot 

 www.cnbswegwijzer.nl 

      CNBS De Wegwijzer 

               cnbswegwijzer@hetnet.nl 

               0523-683053  

Nieuwsbrief  april 2017 

Pasen 
 
In deze Stille Week staat het lijdensverhaal van Jezus centraal. Hij, die aan eenvoudige mensen de 
kracht gaf om te groeien, wordt zelf geknot in de bloei van zijn leven. 
Deze dagen denken we met de kinderen ook daaraan: dat je anderen kunt laten opbloeien. Dat als 
je ziet dat iemand somber in een hoekje zit, je zélf misschien iets kunt doen om hem weer een 
beetje op te fleuren. 
 

De zon kwam op. De dag brak aan. 
En toen is Jezus opgestaan. 

Twee vrouwen uit Jeruzalem 
Die namen kruiden mee voor hem. 
De vrouwen hadden veel verdriet. 

En die zij zochten was er niet. 
Ze schrokken, maar een engel zei: 

‘Waarom zo bang? Wees juist heel blij! 
Want God riep Jezus uit de dood. 

Dat nieuws van Pasen is heel groot.’ 
Halleluja 

 
 

We vieren Pasen met de kinderen van de school op donderdag 13 april! 
 
 
 
 
 
 
 

 

We wensen u allen fijne Paasdagen! 
 
 
 
 

 

 
 
 

https://www.google.nl/search?biw=1536&bih=770&tbm=isch&q=tekst+vrolijk+pasen&revid=631183601&sa=X&ei=5AQdVZK6KYH6POvfgdAC&ved=0CCgQ1QIoAg
http://www.cnbswegwijzer.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.geefhaareenkans.com/wp-content/uploads/2016/08/FB-FindUsonFacebook-online-1024.png&imgrefurl=http://www.geefhaareenkans.com/nieuws-2016/faceboook-aanpassing/&docid=8f560Sd7DgijXM&tbnid=sTA4c1kuDH3dEM:&w=1024&h=195&bih=664&biw=1324&ved=0ahUKEwib8fOLoLTPAhWBVxoKHfvsBc8QMwhYKBswGw&iact=mrc&uact=8


 

Schoolapp 
Wij beschikken over een SchoolApp!   
Voor de vernieuwde app zie het instructiefilmpje:  
https://www.youtube.com/watch?v=CEFRQ0H8Avs , dit filmpje kunt ook vinden op de homepage 
van de site. 
 
De codes voor de groepen 1 t/m 8  
Groep 1-> gr12015  
Groep 2-> gr22015  
Groep 3-> gr32015  
Groep 4-> gr42015  
Groep 5-> gr52015  
Groep 6-> gr62015  
Groep 7-> gr72015  
Groep 8-> gr82015  
 
Inloggen met www.cnbswegwijzer.nl    
 
Heeft u hulp nodig? We willen u graag helpen! 
 
 

Huiswerk op onze site!!! 
Voor groep 1 t/m 8 staat het huiswerk op de site. Dit kunt u vinden onder het kopje  groepen. U klikt 
op het  kopje groepen en kiest de groep waar het om gaat. Ook staat er regelmatig bij dit onderdeel 
wat er bijvoorbeeld voor handenarbeid mee moet worden genomen, de letter van de week voor de 
kleuters en natuurlijk veel andere wetenswaardigheden en tips die voor u misschien wel belangrijk 
kunnen zijn.  
 
 

Lekker lezen 

 

Een aantal boeken voor u getipt! 
 
De Gorgels 
Samenvatting  
Midden in de nacht wordt Melle wakker. Er zit een vreemd wezentje op de rand van 
zijn bed. Het lijkt wel een bolletje wol, met armpjes en beentjes en twee harige, 
puntige oren. Maar als Melle het licht aandoet, is het wezentje verdwenen. Als hij er 
op school over vertelt, lacht iedereen hem uit. Zelfs papa, die bioloog is, zegt dat het 
onzin is, dat zulke wezentjes niet bestaan. Maar Melle weet zeker wat hij gezien 
heeft… 
 

http://cnbswegwijzer.schoolsunited.info/starnet/index.php?option=support&suboption=changes
http://www.cnbswegwijzer.nl/
http://cnbswegwijzer.schoolsunited.info/starnet/index.php?option=modulemanager&module=25
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix4_OHhoXQAhUCDxoKHfq0AHMQjRwIBw&url=http://www.lezenisgoud.nl/links.htm&bvm=bv.136811127,d.d2s&psig=AFQjCNHrYpNHnynot82tvmXilDDk9tckEA&ust=1478003406209377
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4eXjlfnSAhVB0xoKHff2BQIQjRwIBw&url=http://www.famme.nl/eerste-kinderboek-van-jochem-myjer-nu-al-bestseller-top-3/&psig=AFQjCNHnjPVVexKzU2GrUKj8TiBiYkDb2Q&ust=1490789488472871


Een fantasierijk en spannend avontuur over Gorgels, Brutelaars en een jongen met superogen, van 
cabaretier Jochem Myjer. Geïllustreerd door Rick de Haas, bekend van Mees Kees. 
Voorlezen vanaf 5, zelf lezen vanaf 7 jaar.  
 
Ook benieuwd naar hoe de Gorgels leven? In het nieuwe prentenboek de Wereld van de Gorgels 
onthult Jochem Myjer meer over het geheime leven van de Gorgels.  
 
De waanzinnige boomhut 

Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun waanzinnige nieuwe 
boomhut van 78 verdiepingen! Ze hebben er 13 verdiepingen 
bijgebouwd, waaronder een carwash, een combineermachine, 
een krabbelatorium, een stadion voor ALLE SOORTEN 
BALSPORTEN, Andyland, Terrystad, een zwaar beveiligde 
aardappelchipsopslagruimte en een openluchtbioscoop.Dus 
waar wacht je op? Kom naar boven!En vind je de koe op elke 
pagina?Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de 
achtenzeventigste verdieping.  

 

De Overtocht 
Kijkt u ook eens op de site van Oxfan Novib! 
En lees met uw kind het boek “De Overtocht”, een spannend verhaal geschikt voor kinderen van 6 tot 
10 jaar. 
Het olifantje Obi is na een akelig avontuur in het grote oerwoud zijn familie kwijtgeraakt. Gelukkig 
ontmoet hij het aapje Kobi, dat ook alleen is en net als Obi een droevig verhaal te vertellen heeft. 
Samen redden ze het antiloopje Faisa uit de handen van 
boze mannen. Met z’n drieën gaan ze op zoek naar een 
land waar het veilig is en waar ze voor niemand bang 
hoeven te zijn. Dat land ligt ver weg, aan de overkant 
van de zee. Om er te komen bouwen de vriendjes een 
bootje om de grote overtocht te kunnen maken. Maar 
als ze in dat verre land zijn aangekomen krijgen ze 
heimwee. Zullen ze hun familie ooit weer terugvinden? 
Met mooie illustraties van Femke den Hertog. 
Over de auteur: 
Tineke Beishuizen debuteerde in 2005 met de thriller Als 
zand door mijn vingers, die meteen een bestseller werd. 
Ook haar daarop volgende boeken kwamen in de top-
60, waaronder Wat doen we met Fred? (2006) en 
Schaduwtuin. Zij schrijft al jarenlang diverse vaste 
columns voor Libelle, onder andere onder haar pseudoniem Anne-Wil. Naast de bestsellers en 
columns schreef Tineke Beishuizen songteksten voor onder meer Marco Bakker en Rob de Nijs.  
http://webwinkel.oxfamnovib.nl/boeken/kinderboeken.html 
 
 

Gezocht verkeersouders, verkeersopa’s en verkeersoma’s 
We zijn nog steeds op zoek naar twee nieuwe verkeersouders of verkeersopa’s en verkeersoma’s die 
de veiligheid rondom de school bewaken, mee helpen met verkeersprojecten en het verkeersexamen 
van groep 7. Inmiddels hebben zich twee ouders opgegeven voor het aanstaande verkeersexamen 
voor groep 7, daarvoor onze hartelijke dank! Het zou toch mooi zijn wanneer er twee (groot)ouders 
zijn als vast aanspreekpunt voor het examen en de andere activiteiten. 
 
 

https://www.bol.com/nl/p/de-wereld-van-de-gorgels/9200000059720830/
http://webwinkel.oxfamnovib.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/o/m/omslag_de_overtocht_hr.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje6PzslvnSAhXFWxoKHVUECgQQjRwIBw&url=http://www.terralannoo.nl/de-waanzinnige-boomhut-van-52-verdiepingen&psig=AFQjCNG1PQM9ROrP4_M6k1dfMAZOvDNaNQ&ust=1490789718466846


 
 

Mediawijsheid en leven en werken in de 21e eeuw 
gekoppeld aan onze methoden(vervolg)  
 
Ieder kind heeft recht op eigentijds, uitdagend 
onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen 
talenten en dat een goede voorbereiding is op leven 

en werken in de 21e eeuw. 
Dergelijk onderwijs vraagt 
om leermethoden die 
modern, op maat en 
activerend zijn en die de 
leerling centraal stellen. De 
inzet van ICT is daarbij cruciaal. Graag vertellen we u iets meer over onze 
methoden met daarin beschreven de vaardigheden van de 21e eeuw en 
mediawijsheid. 

 
Op dit moment proberen we met ons team een nieuwe visie te bepalen om te kunnen starten in 
onze nieuwe school. Deze visie is dan ook bepalend voor de inrichting/indeling van de nieuwe school. 
In de volgende nieuwsbrieven zullen we u iets vertellen over deze ontwikkelingen. 
 
 

Nieuwe school 
De schetsen en het plan beginnen aardig helder te 
worden, we worden steeds enthousiaster. Op 4 april 
komt het ontwerpteam nogmaals bijeen om de laatste 
wijzigingen te bespreken. Daarna volgt er een 
kostenraming om deze vervolgens te kunnen overleggen 
aan de gemeente. Inmiddels is er een voortgangsgesprek 
geweest met de ambtenaar van huisvesting 
schoolgebouwen en de ambtenaren van ruimtelijke 
ordening. Zij waren erg positief over het plan. Wanneer 
de tekening definitief is, zullen we het plan presenteren in de nieuwsbrief. 
Op 30 maart is het gebouw van de kerk aangekocht door de vereniging van de school. Dit gaat om 
het deel dat vast zit aan de gymzaal, we hebben het dan over het toneel, de kelder onder het toneel, 
de hal, de grote zaal en de toiletten. Het is de bedoeling dat deze vertrekken worden geïntegreerd in 
de nieuwe school. 
In deze tussenfase hebben we een tijdelijke oplossing voor de coördinatie rondom het gebouw. Ons 
bestuurslid Sandra Douwes neemt de zaken op vrijwillige basis waar totdat we een persoon of 
meerdere personen hebben gevonden die dit op zich willen nemen. Voor afspraken, huur, feestjes of 
andere vragen, is zij te bereiken onder nummer 0633681521 of per mail onstrefpunt1@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4lfuInanJAhXCbxQKHSdjBm0QjRwIBw&url=http://www.l21.nl/mediawijze-kinderen-een-taak-van-ouders-en-school/&psig=AFQjCNFnTTEQLyd0BP9q5OtsFvQziwR4bA&ust=1448460241124603
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiz9bmoZbQAhVGthoKHQo1AeEQjRwIBw&url=http://www.obsdeachtbaan.nl/index.php?section%3D10%26page%3D1004&psig=AFQjCNFbHh70Bfi1uP05aTJIr1K-i3_EqQ&ust=1478594946637814
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bsantoni.nl/Foto's/Nieuwbouw/Nieuwbouw Lego.jpg&imgrefurl=http://www.bsantoni.nl/Foto's Nieuwbouw.html&docid=se43gEW_t5F1QM&tbnid=I-uqhqYMa9tFuM:&vet=1&w=600&h=315&bih=664&biw=1324&q=nieuwbouw school&ved=0ahUKEwi0lqi2_OnRAhUEM8AKHUkrDfoQMwhgKDkwOQ&iact=mrc&uact=8


 
 

 

 

 
 
Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland 

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin jullie wonen 
heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar jullie kunnen ook 
tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken 
graag met jullie mee. 
 
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind 
een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. 
Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangen jullie een uitnodiging. 
 
► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is 
Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar is veranderd. We doen het onderzoek nu in 
twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op 
een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het tweede 
deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige. 
► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is 
Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind. 
U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld 
over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan contact met u op. 
► Als uw kind in groep 8 zit 
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.  
 
Tussendoor een vraag? 

Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of 
loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website. 
 
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg 

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 
Website www.ggdijsselland.nl  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
http://www.ggdijsselland.nl/


 

Schoolfruit 
In de week van 7 november startten we 
met het project schoolfruit. In elke week 
zijn er twee vaste dagen waarin we in de 
ochtendpauze fruit gaan eten. U hoeft de 
kinderen op de woensdag en de 
donderdag geen versnapering voor de 
morgen mee te geven. Dat doen wij!! 
Waarom EU-Schoolfruit? 
EU-Schoolfruit werkt! Het is lekker, 
gezond, leerzaam en duurzaam! 
 
 
 
 

 Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg 
groente. Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en 
levert gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school. 

 Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis 
ook vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de 
ouders vindt schoolfruit prettig. 

 Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. 
Dat geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een 
aantal importproducten, zoals bananen en sinaasappels. 

 Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over 
de verschillende soorten fruit en groente. 

 Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen 
te zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen 
meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te 
snoepen en snacken. 

 Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: 
zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. 

http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waarom-EU-Schoolfruit.htm  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waarom-EU-Schoolfruit.htm


 

 

 
Belangrijke data: 
datum activiteiten 

04-04-2017 Schrijver Fred Diks in de klas groep 3 en 4 

06-04-2017 Verkeersexamen groep 7 (theorie) 

07-04-2017 Schoonmaakactie natuurlijkschoon groep 5 t/m 8   

11-04-2017 Schoolfotograaf (informatie ontvangt u per mail) 

11-04-2017 Bestuursvergadering  

12-04-2017 Verkeersexamen groep 7 (praktijk) 

12-04-2017 Schoolfotograaf (informatie ontvangt u per mail) 

14-04-2017 t/m 
17-04-2017 

Paasweekend 

18-04-2017 t/m 
20-04-2017 

Cito toetsen groep 8 

21-04-2017 Koningsspelen 

21-04-2017 City run 

24-04-2017 t/m 
28-04-2017 

Meivakantie 

05-05-2017 Bevrijdingsdag, kinderen vrij 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


