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Nieuwsbrief  december 2017 

Woorden in de nacht 
Woorden zijn bijzondere ‘dingen’. Als niemand ze zegt, bestaan ze nauwelijks. Maar als ze wel gezegd 
worden, kunnen ze veelbetekenend zijn. Woorden kunnen mensen aan het lachen maken, ze kunnen 
ervoor zorgen dat je je beter gaat voelen. Maar woorden kunnen ook pijn doen, ze kunnen mensen 
bang maken of verdrietig. Met de kinderen hebben we het deze periode over ‘woorden in de nacht’. 
U hebt tegen uw kind vast weleens woorden gezegd in de nacht. Woorden die gerust stellen, die 
vertrouwd en prettig zijn voor kinderen. Misschien lijken de woorden uit de Bijbelverhalen wel een 
beetje op zulke woorden.  
Vanaf de tweede adventsweek lezen we verhalen uit het Nieuwe Testament, waarbij kerst steeds 
meer in beeld komt. Er klinken bijzondere woorden in de verhalen; niet alleen woorden van mensen, 
maar ook woorden die we uit de bijbel lezen. Steeds opnieuw komen er engelen aan het woord in de 
verhalen. Bij Zacharias in de tempel, bij Maria in haar huis, bij Jozef als hij droomt en bij de herders in 
het veld. Het zijn woorden in de nacht, die laten zien dat alles anders wordt. Zo brengen woorden in 
de nacht het kerstfeest dichterbij.  
 
Ik wens u namens het team en het bestuur, fijne kerstdagen en een gezond en plezierig 2018!  
 

Advent is uitzien naar het licht. 
‘Zie je al wat?’ Een ster zal stralen 

en de hemel brengt bericht: 
Laat een lach je dag bepalen! 

 
 
 
Lidy Tuin 
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Sinterklaas 
De Sint komt ons natuurlijk ook weer bezoeken op dinsdagmorgen 5 december. 
Inmiddels heeft u de brieven met informatie ontvangen van uw kinderen. De 
kinderen zijn er nu al vol van, we gaan er een mooie dag van maken!  
 
 
 

Kerst 
Dit jaar hebben we een kerstfilm met alle kinderen van de school opgenomen. Graag willen we deze 

film op woensdag 20 december vertonen. Het moet natuurlijk wel een echte première zijn. Daarom 

verwachten we alle kinderen in hun mooiste kleren. Wij zullen ze verwelkomen op de rode loper. 

Voordat de film vertoond wordt zullen de kinderen gaan genieten van een hapje en een drankje. Elk 

kind mag iets lekker meenemen. Denk aan iets zoets, zouts of hartigs. De kinderen worden tussen 

16.15 uur en 16.30 uur in “Ons Trefpunt” verwacht. Ze mogen het lekkers dat ze gemaakt hebben op 

de desbetreffende tafels leggen. De kerstviering begint om 16.30 uur en duurt 

tot 17.45 uur. Dit gedeelte is alleen voor de kinderen bedoeld. Om 17.45 uur 

bent u uitgenodigd om samen met de kinderen de kerstfilm te kijken. Om 

18.00 uur mag u uw kind weer mee naar huis nemen. 

Wij wensen u alvast fijne dagen toe!  

Vriendelijke groet, de kerstcommissie. 

 

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.  
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Lekker lezen 

 

Een aantal boeken voor u getipt!  
 
Deze keer een aantal ‘makkelijk lezen’ boeken voor kinderen die moeite hebben met lezen, maar wel 
passen bij hun belevingswereld. 
 

leeftijd: vanaf 8 
 

Mijn normaal zo rustige muizenleventje werd laatst weer een compleet in de war 
geschopt. Ik zat net in mijn pyjama door een fotoboek te bladeren toen de 
telefoon ging. Ik nam op. 'Stilton ben je klaar voor het avontuur?' vroeg een 
diepe stem. Het klonk niet te missen, dat moest Wilde Willie zijn. Hij wilde dat ik 
onmiddellijk naar hem toekwam! was ik maar nooit op zijn uitnodiging 
ingegaan... Voordat ik het wist zaten we samen in het vliegtuig op weg naar het 
verre en mysterieuze Japan. En dat het bepaald niet om een saai vakantietripje 
ging, zou me snel duidelijk worden. Onze missie bestond er namelijk uit om op 

zoek te gaan naar een geheimzinnig document, waarin een legendarisch en gevaarlijk karategeheim 
beschreven stond... Pff, wat een adembenemende reis. 
Dit Makkelijk Lezen boek is geschikt voor kinderen met dyslexie. 
Geschreven door Geronimo Stilton, uitgave van De Wakkere Muis. 
 

AVI: E3, Clib: Nvt, leeftijd: vanaf 7 
Tim ziet een grote hoop schroot lang de kant de weg. Wat ligt daar nou tussen? 
Een ding met knoppen? Als Tim op een knop drukt gebeurt er eerst niets... 
maar dan wordt alles donker. Tim komt in een heel vreemd land terecht. Een 
land vol robots! Voor hij het weet is hij verwikkeld in een gevecht om zijn 
afstandsbediening, die in twee stukken breekt. Hoe moet Tim terug naar zijn 
eigen wereld... 
Geschreven en getekend door Zapf, uitgeverij Kluitman 
 
AVI: E4, Clib: Nvt, leeftijd: vanaf 7  

Ieke heeft vlinders in haar buik. Het kriebelt. Zou dat door Joost komen? Joost kwam 
logeren en samen hebben ze veel gespeeld. Maar dan gaat Joost weer naar huis in 
Arnhem. Ze mist hem. Maar Arnhem ligt aan de Rijn. Misschien kan ze hem flessenpost 
sturen. 
Boek in dyslexieletter, geschreven door Stephanie Schneider, Uitgave Bontekoe (serie 
Vaantjes). 
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AVI: M3, Clib: Nvt, leeftijd: vanaf 6 
In dit boek staan verhalen, weetjes, moppen en versjes over de boer en zijn kippen.  
Maar ook over de uil en de mus.  

En de vus. De vus? Ja, de vus en nog veel meer!   
Dit boek lees je samen, hardop. Om de beurt een stukje. Met kinderen in je klas, 
de juf of de meester. Met je ouders of de buren. Ieder leest zijn eigen rol.   
 
Wat je nodig hebt? 
Dit boek, je stem, meelezers en…, publiek. 
En dan? 
Applaus voor jou! Met tips voor theaterlezen M3, E3, M4 en E4. 

De teksten zijn geschreven door Erik van Os en Elle van Lieshout. Sandra Klaassen maakte de 
illustraties. Uitgave van De Inktvis. 

 
leeftijd: vanaf 10 
 

Rob is twaalf en heeft wel wat beters te doen dan lezen. Zijn ouders geven hem echter 
heel veel boeken, die Rob in zijn rommelkast gooit. Die kast deed ooit dienst als labo. 
Op een dag hoort Rob vreemde geluiden van achter de kast- deur. Hij ontdekt een 
wezen dat een kruising blijkt te zijn van twee personages uit de boeken in zijn kast: 
Willy Wonka en het monster van Frankenstein. Klaar voor een te gek, hilarisch 
avontuur? 

 
Graphic Novel, grappig en stoer voor de 10+ doelgroep. Geschreven door Obert Skye, uitgegeven 
door De Eenhoorn. 
 

Staken  
Vervolg op het bericht van vorige week: het ziet er wel naar uit dat er door ons gestaakt zal worden 
op 12 december. Ondanks dat minister Arie Slob heeft geluisterd naar het onderwijs op 29 november 
en ook wel begrijpt dat er iets moet veranderen, kon hij toch geen concrete acties beloven vanuit het 
ministerie voor het primair onderwijs.  
We verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van minister Slob op de vraag hoe 
het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de 
werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking.  
 
 

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.  
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Start werken met Snappet 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen was het ons streven om in januari te beginnen 
met digitale methode Snappet. Ook hebt u al kunnen lezen hoe wij met Snappet gaan 
implementeren.  
 
 

Nieuwe school 
Op dit moment is er nog geen nieuws over de 
nieuwbouw, we zijn nu nog met fase 1 en 2 aan het werk. 
Voor de realisatie van de vernieuwde huisvesting gaan 
we nog steeds uit van de volgende grof uiteengezette 
aanpak: 

 Fase 1: actualisatie van de budgetposten en 
selectie installatieadviseur 

 Fase 2: uitwerking van het definitief ontwerp 

 Fase 3: aanbesteding en gunning 

 Fase 4: uitvoering, oplevering en nazorg 
 

 Activiteit Start Eind 

1 actualisatie van de budgetposten en selectie 
installatieadviseur 

Oktober 2017 Oktober 2017 

2 uitwerking van het definitief ontwerp November 2017 December 2017 

3 aanbesteding en gunning Januari 2018 Februari 2018 

4 uitvoering  Maart 2018 December 2018 

oplevering en nazorg Januari 2019 Maart 2019 

In bovenstaande planning zijn eventuele vertragingen als gevolg van de besluitvormingstrajecten niet 
meegenomen. Onze inzet hierbij is, om binnen de kaders van deze opdracht eventuele risico’s op 
vertraging zoveel mogelijk te voorkomen! U wordt op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen 
tijdens deze 4 fases. 
 
 

Oud papier (herhaling) 
In de maand januari wordt de container in het eerste en het laatste weekend geplaatst. Wilt u er op 
toezien dat het papier werkelijk in de container komt. Er zijn nogal wat kinderen die van de container 
een mooi speelobject  maken, dit is echter niet de bedoeling. Het is erg veel werk voor de vrijwilligers 
om dit allemaal op te ruimen, vooral als het ook nog regent. We hebben dit in de klassen al 
aangegeven, het is niet alleen lastig maar ook nog eens gevaarlijk voor de kinderen! We hebben hen 
hierbij verteld dat een gedeelte van de opbrengst voor bijvoorbeeld nieuwe speeltoestellen op het 
plein is en dat we ook een gedeelte voor schoolreis en kamp betalen van de opbrengst. 
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Belangrijke data: 
datum activiteiten 

5   december Sinterklaas ‘s morgens 

11 december Vrije middag onderbouw 

11 december Voorstelling groep 7/8 “Raps en Taps” 

12 december School gesloten i.v.m. staking (onder voorbehoud) 

14 december Meeloopdag  Vechtdal college Dedemsvaart 

18 december Nio toets groep 8 

20 december  Kerstviering 

25 december  

t/m 5 januari Kerstvakantie 

9  januari Bestuursvergadering 

16 januari Groep 8 naar De Nieuwe Veste 

17 januari Groep 8 naar De Nieuwe Veste 

18 januari Juf Charlotte Moddejongen jarig 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


