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Nieuwsbrief april 2018
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 wensen u allen fijne Paasdagen!

Lidy Tuin

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.
Laatste gesponsorde fruitweek
De week van 16 april, is de laatste gesponsorde fruitweek. We willen graag het fruit eten op 3 dagen
volhouden en wel op de woensdag, donderdag en de vrijdag. Het advies van ons is om de kinderen
elke dag fruit mee te geven in plaats van koekjes e.d.. Onze ervaring is dat kinderen snel gewend zijn
aan nieuwe regels.
Natuurwijs
Alle groepen gaan met boswachter Jos Kloppenburg op onderzoek in het bos. De groepen 1 t/m 4
blijven lekker veilig in ons eigen bos en de groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets naar het Kavelbos aan de
linker kant van de Schuineslootweg, richting De Krim. Zij blijven daar de hele schooldag en mogen
een lunchpakket meenemen voor deze dag. Denkt u ook even aan regenkleding en een plastic zak bij
een eventuele regenachtige dag? We fietsen vanaf school naar het bos, de kinderen worden om
08:30 uur op school verwacht en zijn er om 15.00 uur weer. De kinderen krijgen op school een aantal
voorbereidende lessen uit de methode “Natuurwijs” en na het bezoek volgen er nog een aantal
afsluitende lessen. http://www.natuurwijs.nl/

Lekker lezen

Vers van de pers...
Zar en het slijmmonster (7+) van
Rian Visser is de eerste titel in de
serie 'game lezen' voor groep 4.
Leuk voor liefhebbers van het
spel Minecraft!

1 april!
Een dag die op veel scholen niet
ongemerkt voorbij gaat: het is
weer bijna 1 april! In dit boekje
lezen je groep 3-leerlingen er
meer over. Stef en Saar maken
Er is iets raars aan de hand. Alle
de hele dag grapjes. Ze foppen
planten zijn weg. En in het dal ligt oma. Maar wie fopt Stef en
een spoor van slijm. Zar en Lina
Saar?
gaan op onderzoek uit. Maar dan
valt een groep apen hen lastig.
Gelukkig worden ze gered door de
stoere ridder Didi. Zal zij ook het
slijmraadsel oplossen?

Tv-serie over Floor (Marjon Hoffman) bij NPO
Zapp
De tv-serie 'De regels van Floor'
gaat over de eigenwijze Floor en
haar gedachtes. In Floors wereld
bedenken kinderen, net als
volwassenen, hun eigen regels en
dat leidt tot tot bijzondere
inzichten. Vanaf zondag 8 april om
09.10 uur op NPO Zapp.

De ultieme vogelgids voor jong en oud
Nico de Haan vertelt met aanstekelijk enthousiasme over
goudhaantjes, kuifmezen, tjiftjafs en groenlingen. Wie dit boek
gelezen heeft mag zichzelf zeker een vogelkenner noemen! Voor
iedereen vanaf 9 jaar. Op Land van lezen vind je
boekbesprekingstips en een interview met de schrijver.

AVI kanjers
hup haas hup!
Elisa van Spronsen

hup haas hup!
kijk, daar is haas.
hij rent en hij rent.
hij rent door het bos.
hij rent naar de zee.
hij rent in dit boek!
lees je mee?

Acties voor de nieuwe school
Doekoe-campagne bij Coop
Spaart u mee voor gratis sport- en spelmaterialen voor onze school? Tot en met zondag 22 april
ontvangt u bij Coop, bij aankoop van geselecteerde actieproducten, Doekoe-munten.
Rabobank Clubkas Campagne
Hebt u al gestemd? U steunt ons toch ook?
Als lid van de Rabobank Vaart en Vechtstreek, kunt u tijdens de Rabobank Clubkas Campagne
stemmen op onze school.
Geef ons uw stem, dit kan nog t/m 31 maart 2018 op http://www.rabobank.nl/vvs . Uw stem is geld
waard! Met uw stem kunnen wij bij de nieuwbouw van onze school ook het oude deel onder handen
nemen. Met uw steun maken we het multifunctionele gebouw nog beter geschikt voor jong en oud!
Wij doen mee STEM op ons! Zie ook onze geweldige film op facebook:
https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
10-minuten gesprekken.
De 10-minuten gesprekken op verzoek die gepland staan voor 17 april, verschuiven wij voor groep 1
en 2 naar 15 mei.
Nieuws uit groep 5 en 6
Muziek in groep 5/6
In groep 5/6 krijgen we muziekles van juf Alinda. Een
enthousiaste juf met leuke lessen.
Na de voorjaarsvakantie hebben we een les gehad
met ritmestokken op de muziek van Martin Garrix of
Armin van Buuren. Over welke dj het was, waren de
meningen verdeeld ;) Hoe dan ook, het was een
heerlijk ritmische les. De klanken schalden door de
hele school, omdat dit nummer natuurlijk niet
zachtjes gedraaid kon worden. Wat een energie!!
(stiekem kregen we ook een beetje zere armen van het slaan). Deze maand komen de volgende

instrumenten aan bod: klarinet en saxofoon. Hier komt een andere vakleerkracht voor. Zij neemt een
deel van de klas mee om de instrumenten te ontdekken. Ook deze lessen zijn erg leerzaam en leuk!
We hebben er zin in!
Groepen 3 t/m 8
De 10 minutengesprekken voor groep 3 t/m 8 hebben we gepland op 17 april. Dit zijn gesprekken op
uitnodiging maar u kunt natuurlijk ook zelf een gesprek aanvragen voor uw kind. De uitnodiging en
het opgaveformulier ontvangt u binnenkort via de mail.
Stuur eens een kaartje naar….
Betsy Dollenkamp, Schuineslootweg 162, 7782SP De Krim.
Betsy is de moeder van Abel in groep 2 en van Elke in groep 6. Ze heeft een hele tijd in het ziekenhuis
in Groningen gelegen. We wensen haar en haar gezin veel sterkte en natuurlijk vooral heel veel
beterschap!
Juf Ina, Wolfweg 26, 7777RK Schuinesloot. Juf Ina is al geruime tijd geblesseerd aan haar schouder
n.a.v. een operatie. Ook haar wensen we veel beterschap!
Communicatie met leerkrachten
Wanneer u belangrijke informatie heeft over uw kind of andere zaken en u wilt ons dit digitaal
melden, dan vragen wij van u om hierover een mail te sturen in plaats van een app-bericht. In de
avonduren en het weekend worden deze berichtjes niet altijd gelezen of gelijk beantwoord door de
leerkrachten omdat men dan tijd vrij wil maken voor het gezin. Een mail blijft beter zichtbaar en kan
ook beter verwerkt worden in onze administratie.
Mailadressen:
Groep 1 en 2: charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl
mariannelubbers@cnbswegwijzer.nl
Groep 3 en 4: jannekeslot@cnbswegwijzer.nl
henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl
groep 5 en 6: hannekedubbink@cnbswegwijzer.nl
jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl
groep 7 en 8: dirkjantempelman@cnbswegwijzer.nl
charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl
ib-er:
jannekeslot@cnbswegwijzer.nl
directie:
lidytuin@cnbswegwijzer.nl
Let op, ons algemeen adres is gewijzigd!!!: cnbsdewegwijzer@cnbswegwijzer.nl
Mediawijsheid en leren, leven en werken in de 21e eeuw, gekoppeld aan onze methoden en beleid
(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, beleid en toekomstvisie
met daarin beschreven de vaardigheden van de 21e eeuw en mediawijsheid.
Op dit moment is er geen nieuws…….

Nieuwe school
Fase 1 en 2 hebben we inmiddels afgerond.
Voor de realisatie van de vernieuwde huisvesting gaan
we uit van de volgende grof uiteengezette aanpak:
 Fase 1: actualisatie van de budgetposten en
selectie installatieadviseur (afgerond)
 Fase 2: uitwerking van het definitief ontwerp
(afgerond in week 8)
 Fase 3: in week 14 weten we wie de school gaat
bouwen
 Fase 4: uitvoering, oplevering en nazorg

3
4

Activiteit
aanbesteding en gunning
uitvoering
oplevering en nazorg

Start
Januari 2018
April 2018
Januari 2019

Eind
Week 14
December 2018
Maart 2019

De offertes van de aannemers worden in week 13 aangeboden. Daarna volgt de gunning en kunnen
we gaan starten met de bouw.
Inmiddels zijn er nieuwe volleybalpalen en is er één wandrek verwijderd voor een nieuwe deur. De
overige wandrekken zijn vernieuwd met nieuwe veren.
In de komende nieuwsbrieven kunnen we u wat meer vertellen over het gebruik van de gymzaal de
komende periode. We gaan er alles aan doen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden! De
gymzaal blijft zo lang mogelijk open. De ruimten zullen door middel van stofschotten afgeschermd
worden. De bouw is verdeeld in twee fasen.
 Fase 1: het realiseren van nieuwe kleedkamers aan de voorkant van het gebouw
 Fase 2: het slopen van de kleedkamers aan de achterkant en de bouw van een nieuwe school
Het verslag van het overleg op 29 januari 2018 over het nieuw multifunctioneel gebouw vindt u op
onze site onder de button nieuwe school! Het volgende overleg vindt plaats op 15 mei a.s..
Groen, Groener, Groenst
Wij zijn één van de 25 scholen in Overijssel die mee mogen doen aan de
wedstrijd Groen, Groener, Groenst. Samen met een aantal van onze
ouders, leerlingen en mensen van deze organisatie proberen we een
ontwerp te maken voor een mooi groen schoolplein. We hopen
natuurlijk dat wij het mooiste plein ontwerpen om daarbij de prijs van
€35.000,- in de wacht te kunnen slepen. Na het eerste overleg zijn we al
weer een stukje verder. Er is een prachtige maquette gemaakt en voor de presentatie aan de jury is
er een film gemaakt waar jong en oud aan deelnam. De presentatie is op 25 april. Meer informatie
over deze wedstrijd, leest u in één van de volgende nieuwsbrieven en onderstaande site.
https://www.jijenoverijssel.nl/6911/het-groenste-schoolplein-van-overijssel

Belangrijke data:
datum
30-03-2018 t/m
02-04-2018
03-04-2018
04-04-2018
11-04-2018
12-04-2018
16-04-2018
17-04-2018
17-04-2018 t/m
19-04-2018
17-04-2018
20-04-2018
24-04-2018
27-04-2018 t/m
11-05-2018
15-05-2018
19-05-2018
28-05-2018
29-05-2018
31-05-2018

activiteiten
Paasvakantie
Bestuursvergadering
Theorie examen verkeer groep 7
Praktijk examen verkeer groep 7, vertrek op een goede fiets naar Dedemsvaart
om 09:00 uur!
Muziekworkshop groep 3 en 4
Laatste fruitweek
10 minuten gesprekken op verzoek
Cito eindtoets groep 8
Natuurwijs groep 1 t/m 4
Koningsspelen, u ontvangt verder informatie via de mail
Natuurwijs groep 7 en 8 naar het Kavelbos
meivakantie
10 minuten gesprekken op verzoek groep 1 en 2
Cityrun Hardenberg
Juf Jacobien jarig
bestuursvergadering
Natuurwijs groep 5 en 6 naar het Kavelbos

https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/

