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Nieuwsbrief april 2019
De moeite waard
Het is goed om dingen te bewaren. Zo houd je de herinnering levend en kunnen mooie verhalen,
ontmoetingen en ervaringen je leven verrijken. Ze kunnen troost bieden of hoop geven voor de
toekomst. Het leven van Jezus is ook het verhalen waard.

De paasmorgen
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.’

Lidy Tuin

Tekenactie voor de nieuwe school!
Voor deze maand hadden wij een paaseierenactie in de planning staan. Helaas zouden we hiermee
in het vaarwater van een andere vereniging komen. Daarom hebben we besloten om hiervoor een
tekenactie op te starten.
De leerlingen van De Wegwijzer hebben inmiddels getekend
voor de nieuwe school. We starten nu met de verkoop van hun
prachtige, unieke wenskaarten en leuke producten met eigen
tekeningopdruk om geld te verdienen voor extra materialen in
de nieuwe school. Helpt u ook mee, want van ieder verkocht
artikel gaat een groot deel naar ons goede doel.
Onze leerlingen hebben unieke tekeningen over het thema
kunst gemaakt en hebben nu hun persoonlijke verkoopfolders
ontvangen. Van hun eigen tekening ontvangen ze in ieder geval
gratis een eigen wenskaart met tekeningopdruk, maar het gaat
er natuurlijk ook om dat ze zo veel mogelijk wenskaartensets (4
stuks met enveloppe) en andere producten verkopen aan
familie, vrienden, buren en kennissen. Andere producten met tekeningopdruk zijn bijvoorbeeld
placemats, onderzetters en mokken. Stuk voor stuk unieke, maar vooral ook handige producten van
hoge kwaliteit.
Vandaag heeft uw zoon/dochter een persoonlijke verkoopfolder naar huis meegekregen. Op de
persoonlijke verkoopfolder is de tekening van uw zoon of dochter afgedrukt, zodat zij aan u kunnen
laten zien hoe mooi de tekening is geworden. In de verkoopfolder staat tevens, hoe eenvoudig het is
om de eigen webshop van het kind te bezoeken en te promoten. In de eigen webshop van het kind
ziet u alle verkrijgbare artikelen en kunnen geïnteresseerden heel gemakkelijk bestellen en direct
online afrekenen. Dat scheelt ons uiteindelijk tijd en het is ook nog eens een stuk veiliger voor de
kinderen zelf!
Tussen 5 april en 6 mei hopen we met z’n allen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor ons goede
doel door de verkoop van deze producten. Na de verkoopperiode worden de bestellingen
geproduceerd en na ongeveer 2 weken afgeleverd op school. Via de kinderen komen de bestellingen
naar huis om vervolgens te worden uitgedeeld aan de kopers. Dat zijn de leukste momenten, waarop
de ‘kunstenaars’ vol trots hun kunstwerken kunnen tonen.
Ps. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de leerkracht van uw zoon of dochter
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.

De collecte van de kerkschooldienst
In de collecte van de kerkschooldienst is een bedrag opgehaald voor Dedicon van €121,33. We willen
u allen hartelijk danken voor uw bijdrage.

Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AGV)
Verplichtingen van het bestuur:

Acties
 Samen met een werkgroep van éénpitters uit de gemeente
Hardenberg en Ommen en de Functionaris
Gegevensbescherming (FG) van ons administratiekantoor is de
directeur bezig om een aantal documenten samen te stellen
die noodzakelijk zijn voor/bij deze nieuwe wetgeving. Deze
documenten kunt u vinden op onze site en zijn op te vragen bij
de directie;
 Verwerkersregister: de verwerkers overeenkomsten van verschillende partijen zijn getekend
en worden vastgelegd in het verwerkersregister;
 De FG controleert bij ons op school structureel of we ons houden aan de AVG wetgeving en
brengt samen met de directeur verbeteringen aan.

Regels n.a.v. de AVG wetgeving
Over regels, hoe wij werken en wat ons beleid is t.a.v. deze wet kunt u meer lezen op onze site of
informatie opvragen bij de directeur. Ook staan er op onze site een aantal formulieren die soms door
beide ouders moeten worden ingevuld na bijvoorbeeld een scheiding.
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!
Bericht Van juf Henrike en haar man Harald
Hallo ouders, leerlingen, collega's en bekenden,
Hartelijk dank voor alle kaarten, tekeningen, brieven en aandenkens die wij van jullie gekregen
hebben.
Wij ervaren veel steun en medeleven van alle mensen uit onze omgeving, school en Schuinesloot,
wat fijn is dit! Bedankt daarvoor.
Vriendelijke groet van Harald en juf Henrike.

Lekker lezen

We hebben weer leuke boekentips voor je!

Mediawijsheid en leren, leven en werken in de 21e eeuw, gekoppeld aan onze methoden en beleid
(vervolg)
Een deel van onze visie luidt:
“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.
herhaling:
Ook u als ouder kunt met uw kinderen werken
aan de 21e eeuwse vaardigheden. Kijkt u maar
eens rond op de site van
http://www.fablabvechtdal.nl/. De komende tijd
komen er interessante dingen voorbij t.a.v.
techniek, ict enz. waarop ingeschreven kan
worden. Houd de agenda in de gaten of schrijf je
in voor de nieuwsbrief!
Lijkt het je leuk? Meld je dan direct aan met de
inschrijfknop!
Voor sommige workshops is inschrijving niet
nodig, klik dan op de knop voor meer informatie.
Nieuwe school
Deze weken is men bezig met de verdere afwerking
van het gebouw. We gaan beginnen met het
bestraten en de vloerbedekking wordt gelegd. De
planning geeft aan dat de vermoedelijke oplevering 7
mei zal zijn.
Vanaf de oplevering tot ongeveer eind juni kan er
geklust en schoongemaakt worden. Voor de data en
welke klussen er nog moeten worden gedaan,
ontvangt u een brief met een formulier waarop u
aan kunt geven welke klus u graag wilt klaren met een aantal ouders. Het kan ook zijn dat we u
benaderen voor een specifieke klus
Voor de planning van de bouw zie onderstaand schema:

Belangrijke data:
datum
01-04-2019
02-04-2019
04-04-2019
04-04-2019
09-04-2019
09-04-2019
10-04-2019
12-04-2019
16-04-2019
18-04-2019
19-04-2019
23-04-2019
03-05-2019
08-05-2019
09-05-2019

activiteiten
Voorstelling groep ¾
bestuursvergadering
Schoonmaakactie ROVA bovenbouw
Verkeersexamen theorie gr 7
Mr vergadering
Studiemiddag leerkrachten, alle leerlingen vrij
Verkeersexamen praktijk gr 7
Koningsspelen (informatie volgt)
10-minutengesprekken op verzoek groep 3 t/m 8
Paasviering
Paasvakantie
Meivakantie
Schoolfotograaf
schoolfotograaf

Het team en het bestuur wensen u fijne Paasdagen!

https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/
https://www.facebook.com/nieuwbouw2018/

