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Nieuwsbrief  december/januari 2019/2020 

‘Wonder boven wonder’ 

‘Wonder boven wonder’ is het thema van Kind op Maandag in deze adventstijd. In de Bijbelverhalen 
gebeurt het ene wonder na het andere. We beginnen deze periode met de profeet Jesaja, die 
schreef: ‘Gras kan verdorren en bloemen kunnen verwelken, maar het woord van God blijft bestaan.’ 
(Jesaja 40:8) Dat is een wonder. Maar het kan nog mooier: Honderden jaren nadat Jesaja dit schreef, 
werd iemand geboren die het woord van God opnieuw ging vertellen. Zijn naam was Johannes. Het 

was een wonder dat hij geboren werd. Maar het kon nóg mooier: 
Een engel ging naar Maria, een gewoon meisje uit Nazareth. Hij 
vertelde haar dat ze de moeder zou worden van Gods zoon. De 
Messias, die mensen een nieuwe toekomst zou geven. Het was 
een wonder, dat die engel aan Maria verscheen. Maar het kon 
nóg mooier: In het kerstverhaal zagen de herders een heel leger 
van engelen, die een hemels lied zongen. En het kon nóg mooier: 
In de stal zagen ze het kind Jezus. 

Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de 
toekomst. Want als de wonderen blijven gebeuren in de Bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons eigen 
leven doorbreken. Met de kinderen gaan we deze weken dan ook op zoek naar het wonder. Onze 
wereld kan soms wel wat wonderen gebruiken. Als je naar het jeugdjournaal kijkt, zie je mensen die 
het moeilijk hebben. Mensen die bang zijn of verdrietig. Kan er ook voor hen een wonder gebeuren? 
Kerst houdt de hoop levend dat straaltjes licht kunnen doorbreken in een donkere wereld. Dat er 
kleine en grotere wonderen kunnen gebeuren in de levens van mensen. Want de wonderen zijn de 
wereld nog niet uit! 

Wij wensen u fijne Kerstdagen en een heel Gelukkig en Gezond 2020! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lidy Tuin 
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Sinterklaas 
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen op 
onze school. We verwachten Sinterklaas om ongeveer 8.45 uur bij 
school. Voor de onderbouwkinderen geldt dat zij om 8.30 uur gebracht 
kunnen worden. Er is deze ochtend geen inloop. De leerlingen mogen 
verkleed komen. Wij gaan dan samen met hen naar buiten om een goed 
plekje te zoeken om Sint te zien. U mag natuurlijk blijven. Wij verzoeken 
u bij droog weer buiten te wachten op de Sint en bij slecht weer kunt u 
even plaats nemen in ons Trefpunt. 
De Sint komt ook even een kijkje nemen in de klas bij groep 5 t/m 8. Dit 
zal een kort bezoekje zijn. Verder vieren deze groepen hun eigen feest. 

 
 

Kerstviering 
Op woensdag 18 december vieren wij onze kerstviering. Dit jaar 
houden wij een kerstwandeling, waarbij de ouders en grootouders 
van de kinderen van harte zijn uitgenodigd. We wandelen in groepen 
van 5 gezinnen en starten om de 5 minuten. De eerste gezinnen 
starten om 18.30 uur. De kinderen hebben allemaal een rol. Wat ze 
hiervoor aan moeten hebben volgt nog in een brief. Op de 
uitnodiging die uw oudste kind mee heeft gehad op 25 november 
staat uw starttijd vermeld. We hopen op veel gezelligheid. 
 
 

Nieuws van groep 5/6 
 
Spreekbeurten groep 5/6 
De spreekbeurten zijn inmiddels ingepland. De eerste spreekbeurt is ook al gegeven. Altijd spannend! 
Op de site zullen we aangeven wie er wanneer aan de beurt zijn. Als ouder zijn jullie van harte 
uitgenodigd om tijdens de spreekbeurt aanwezig te zijn. Zo kunt u het eindresultaat (na 
waarschijnlijk alle hulp die geboden is) ook zelf bewonderen. Hoe mooi is het om te zien hoe uw kind 
zich aan hun klasgenoten  presenteert! Succes met de voorbereiding en wees welkom. 

 
Sinterklaas bovenbouw 
In de bovenbouw hebben we lootjes getrokken voor Sinterklaas. De kinderen maken een surprise en 
een gedicht bij de gekochte cadeaus. Op 5 december mogen de cadeaus 's morgens mee naar school 
genomen worden. We maken er een leuke dag van! 
 
 

Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AGV)  
Het bestuur heeft de opdracht om u te informeren over de manier waarop wij met AGV omgaan. In 
de afgelopen nieuwsbrieven hebben we dit uitvoerig omschreven. Meer informatie kunt u in het 
vervolg vinden op onze site en in de schoolgids. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Communicatie (herhaling) 
Wij beschikken over de volgende communicatiekanalen in volgorde van belangrijkheid: 

• De schoolsite: op de schoolsite kunt u heel veel vinden, bij het kopje groepen vindt u 
bijvoorbeeld de huiswerkopdrachten voor de verschillende groepen en daarbij voor de 
onderbouw de dagelijkse/wekelijkse onderwerpen die behandeld worden. Ook zijn er veel 
formulieren te downloaden en kunt u documenten vinden onder het kopje school.       
Brieven die collectief aan u worden verstuurd kunt u terugvinden onder nieuwsbrieven. We 
beperken het aantal foto’s op de site, foto’s van evenementen kunt u terug vinden op onze 
facebookpagina. De groepsinformatie (groepsnieuws) heeft voor ons  grote prioriteit op dit 
moment, dit onderwerp gaan we beter wegzetten voor de toekomst. Groepsnieuws vindt u 
iedere maandag van de week in het kopje groepen, groepsnieuws wordt doorgelinkt naar de 
schoolapp en in groepsnieuws kunt u ook lezen waar u nog meer informatie kunt vinden. U 
moet de schoolsite zien als belangrijkste informatievoorziening.  

• De nieuwsbrief: deze wordt nu maandelijks verstuurd per mail op de 1e van de maand en is 
ook terug te vinden op onze site. U kunt zich abonneren via onze site.                                    
Ook de frequentie van de uitgifte van deze brieven is voor ons op dit moment een 
agendapunt. U hoort binnenkort van ons of dit zo blijft of dat we de nieuwsbrief vaker uit 
gaan geven. 

• Schoolapp: de schoolapp moet u zien als verlengstuk van de schoolsite, een stukje verrijking 
om snel even de kalender in te zien, een snelle berichtgeving (pushbericht) van onze zijde te 
ontvangen, de groepsinformatie (heeft nu onze prioriteit en daar wordt aan gewerkt), de 
nieuwsbrief in te zien of ons te contacten op elke plek waar u maar bent. Het is geheel aan u 
of u de app installeert op uw telefoon. 
Zie het instructiefilmpje op 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! 

• De facebookpagina https://www.facebook.com/cnbswegwijzer   : deze pagina kunt u zien 
als de schoolkrant van vroeger. Hier worden veel foto’s en activiteiten gedeeld. Nogmaals, 
belangrijke informatie vindt u op onze site en wordt rechtstreeks gedeeld met u via een mail 
en is niet te vinden op de facebookpagina. Op de facebookpagina vindt u vluchtig nieuws. 

• De groepswhatsapp: sinds kort is er voor elke klas een groepsapp aangemaakt. Deze wordt 
beheerd door een aangewezen moeder/vader in de groep. De leerkrachten nemen niet deel 
aan deze appgroep en zien dus ook niet wat er besproken wordt in de appgroep. Zij hebben 
contact met de beheerder van de groep. De appgroep is bedoeld om vluchtige informatie te 
delen met de ouders van de groep. Te denken valt aan, oproepjes voor vervoer, oproepjes 
voor hulp bij activiteiten op school, cadeau voor school van groep 8, enz. Het is niet de 
bedoeling dat er over en weer geappt wordt over andere zaken, over ouders of leerlingen. 
De groepsappbeheerder ontvangt alleen van een leerkracht de opdracht om informatie of 
vragen in deze app te zetten. Belangrijke informatie delen we dan ook niet in deze 
groepsapp. 

• Communicatie met leerkrachten (en nogmaals de emailadressen van onze leerkrachten) 
Wanneer u belangrijke informatie heeft over uw kind of andere zaken en u wilt ons dit 

https://www.facebook.com/cnbswegwijzer


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 
meteen 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: henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl 

charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl 
groep 5 en 6: hannekesoepenberg@cnbswegwijzer.nl 

   jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl 
groep 7 en 8:  dirkjantempelman@cnbswegwijzer.nl 

   jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl 
ib-er:  henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl 
directie: lidytuin@cnbswegwijzer.nl 

 
Let op, ons algemeen adres is gewijzigd!!!: info@cnbswegwijzer.nl 
 

 

Schoolfruit 
Denkt u nog even aan het schoolfruit. Elke woensdag en donderdag verzorgen 
wij  het fruit voor onze leerlingen. De vrijdag blijft ook een fruitdag, maar dan 
met zelf meegebracht fruit. Op de website https://www.euschoolfruit.nl kunt u 
lezen welk fruit er per week wordt uitgedeeld. Wij ontvangen het fruit van de 
firma Halm. 

 
 
 

 

Hagen planten rondom het MFC en de school 
Voor het planten van de hagen bij school en het MFC, hebben we een aantal ouders/vrijwilligers 
nodig!  
Wie kan op zaterdag 7 december ons helpen om de beuken te planten die volgende week 
binnenkomen? We starten om 09.30 uur.  
Wanneer u ons wilt helpen dan ontvangen we graag een berichtje per mail -> 
lidytuin@cnbswegwijzer.nl, bellen of even binnenlopen op school mag natuurlijk ook. A.u.b. wilt u 
een eigen schep meenemen? 
Alvast hartelijk dank! 
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Lekker lezen 
 
We hebben weer leuke boekentips voor je!  

 
We hebben weer leuke boeken gevonden van Sinterklaas, Kerst en de Winter! Heerlijk om te lezen 
of voorgelezen te worden thuis bij de warme kachel! 

 

 
 
 

Aangekondigde stakingsdagen op 30 en 31 januari 
Houdt u er rekening mee, dat ook onze school wanneer er niets veranderd, die dagen misschien wel 
dicht gaat. U wordt hierover per mail geïnformeerd. We verwijzen u verder naar de brieven die u al 
hebt ontvangen tijdens de vorige staking van 6 november.  
Cao-onderhandelingen 
De tweedaagse staking heeft alleen zijdelings iets te maken met het klappen van de 
onderhandelingen voor een nieuwe cao in het basisonderwijs. De acties richten zich op structurele 
investeringen in het onderwijs, dus niet tegen werkgeversorganisatie PO-raad. De moeilijkheden met 
het afsluiten van een cao komen mede door de krappe bekostiging. Des te meer noodzaak om actie 
te voeren voor structureel extra geld.” 
Hoe de acties er op donderdag 30 en vrijdag 31 januari er precies uit gaan zien, maken we bekend 
per mail en nieuwsbrief in het nieuwe jaar. 
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Wist u dat: 

• de acties in het onderwijs voorlopig zullen aanhouden    

• er iets ‘loos’ is in onze sector en niet alleen bij ons, maar ook in de zorg, bij de politie, de 
boeren en wellicht andere instellingen in de publieke sector   

• er een investeringsbod ligt van 460 miljoen voor het onderwijs    

• dit aanbod van minister Arie Slob wel heel aardig lijkt, maar dat het hier incidenteel 
(éénmalig) geld betreft   

• 150 miljoen is bedoeld voor aanpak van de personeelstekorten    

• 150 miljoen naar het Voortgezet Onderwijs gaat   

• er 97 miljoen voor werkdruk én salarissen in het basisonderwijs staat, gezien de grootte van 
de sector, een ’druppel op de gloeiende plaat’    

• de cao onderhandelingen voor het basisonderwijs zijn vastgelopen, omdat werkgevers niet 
bereid bleken een marktconforme loonsverhoging af te spreken en het onderwijs daarmee 
alleen maar verder achteropraakt   

• de politiek de problemen in het onderwijs nog steeds niet serieus neemt   

• een structurele investering van 2,7 miljard het onderwijs op orde kan krijgen   

• wij ons ernstige zorgen maken   

• er een enorm tekort is aan professioneel geschoolde leerkrachten    

• er een geweldige schaarste is aan gedreven schooldirecteuren   

• er zoals u leest in het eerste stukje, vervolgacties zijn aangekondigd, een 2 daagse staking (30 
en 31 januari)    

• wij u op de hoogte houden m.b.t. onze inzet en deelneming aan de acties 

• wij niet de enigen zijn, die ons zorgen maken ……   
Deelt u onze zorg? Uw branche ook zorgelijk? Of breed   geïnteresseerd? Open dan deze link en 
lees het artikel van Rob de Lange en Bas Knoop:  https://fd.nl/weekend/1323599/de-steeds-
luidere-schreeuw-om-waardering-en-vertrouwen  

 
 

Nieuwe speeltoestellen 
Wowwwwww....wat hebben we 
mooie nieuwe speeltoestellen kunnen 
kopen van het geld dat we hebben 
gewonnen met de wedstrijd voor het 
groenste plein! Een uitkijktoren, een 
hut, een balanceerbaan en een 
taluutglijbaan.  
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Regels bij regen 
De natte dagen komen er weer aan. Nu zien we 
dat kinderen die tussen de middag thuis eten 
soms al vroeg op school zijn. We attenderen u 
erop dat alle kinderen bij regen om 12.45 uur 
naar binnen mogen en dat op droge dagen het 
plein om 12.45 uur weer toegankelijk is voor de 
leerlingen die thuis eten. De 
broodschoolmoeders houden de kinderen bij 
regen binnen tot 12.45 uur, daarna mogen de 
leerlingen naar hun klas en is de leerkracht weer aanwezig. Op droge dagen houden de 
broodschoolmoeders toezicht op het plein.  
 
 
 

Gevraagd nieuwe broodschoolmoeder, vader of vrijwilliger 
Voor September 2020 zijn we op zoek naar een broodschoolvrijwilliger voor de bovenbouw. U 
ontvangt voor dit uur broodschool een vrijwilligersvergoeding. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de directeur Lidy Tuin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Belangrijke data: 
datum activiteiten 

  

05-12-2019 Sinterklaas 

06-12-2019 Kerstborrel vrijwilligers 

18-12-2019 Kerstfeest ’s avonds, verder informatie volgt via mail 

23-12-2019 
03-01-2020 

kerstvakantie 

07-01-2020 Extra informatieavond gr 8 op de 7 Linden Dedemsvaart 

17-01-2020 Meeloop dag groep 8 op de 7 Linden 

18-01-2020 Juf Charlotte Moddejongen jarig 

20-01-2020 Voorlichtingsavond op de Nieuwe Veste Hardenberg 

22-01-2020 Open huis De zeven Linden 

29-01-2020 Meeloopmiddag gr 8 op de Zeven Linden 

 Open dag Nieuwe Veste Hardenberg 15:00-20:00 

30-01-2020 Open dag Vechtdalcollege Dedemsvaart 

06-02-2020 Vrije middag groep 1t/m4 

10-02-2020 In deze week 10-minutengesprekken 

11-02-2020 Voorstelling groep 7 en 8 

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