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Nieuwsbrief  februari 2020 

Beste ouders en verzorgers, 
 
De huidige kinderen van groep 8 zijn de afgelopen weken op zoek gegaan naar de school voor 
voortgezet onderwijs, die bij hun past. Altijd weer een moeilijke stap die ze moeten nemen in hun 
leven, voor zowel de leerlingen, maar natuurlijk ook voor hun ouders. Ouders en leerlingen vragen 
zich af of dit de school is, waar ze de komende jaren met veel plezier, goed onderwijs en goede zorg 
zullen gaan groeien, “zorgt de nieuwe school voor mij?” In de Bijbelverhalen die wij de komende 
periode behandelen, komt deze zorg ook voorbij. 
 
Zorg jij voor mij? 
In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij wordt door de Bijbel omschreven 
als een zoon van David, een koningskind. Eén van de eerste dingen die over deze koning werd 
geschreven, is dat hij gered wordt.  
Jezus is nog een klein kind als zijn vader en moeder hem meenemen op de vlucht voor koning 
Herodes. Daarmee is de toon van zijn verhaal gezet. Jezus komt om kwetsbare mensen op te zoeken, 
sterker nog: om in hun schoenen te gaan staan en hen te helpen. Dat zien we ook als de verhalen 
verder gaan. Hoe kwetsbaar we ook zijn, we mogen vertrouwen op zorg en bescherming. 
 
Het thema van deze weken is: “Zorg jij voor mij?” Het is een vraag die kinderen kunnen stellen aan 
volwassenen, aan andere kinderen en aan God. Tegelijk is het ook een vraag, die aan kinderen zelf 
gesteld kan worden. Op sommige kinderen wordt al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor 
mensen in hun omgeving. Je mag hopen dat deze kinderen niet vergeten, dat ze ook zelf mogen 
vragen: Zorg jij voor mij? Nu, maar ook later zal er voor ons dezelfde vraag zijn, “wie zorgt er nu en 
straks voor mij?” Zijn er voldoende mensen en tehuizen waar we terecht kunnen of zijn we echt 
afhankelijk van onze kinderen en de vrijwilligers die dit op zich willen nemen? Fijn dat er nu al zoveel 
mensen zijn die zorgen! 
 
Wij hopen dat de verhalen in februari veel inspiratie opleveren! 

Zorgen doe je samen!!! 

Met vriendelijke groet, 

 
Lidy Tuin 
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10 minuten gesprekken onder- en bovenbouw 
Voor de aankomende 10 minutengesprekken op 10 en 11 februari hebt u inmiddels een brief 
ontvangen. Graag ontvangen we het antwoordformulier voor 5 februari van u terug. 
 
 

Cadeaugeld opening 
Inmiddels hebben we heel veel nuttige bruikbare materialen voor het cadeaugeld aangekocht. 
Waarvoor nog onze hartelijk dank. 
 
Wat hebben we aangeschaft? 

• Twee kasten voor in de klassen  

• Zitkussens voor de kleuters 

• Ontwikkelingsmateriaal in alle groepen 

• Een aantal boeken 
 

Een aantal dingen worden aangeschaft door de beheerders van Ons Trefpunt. De school en een 
aantal gebruikers willen daar graag  een goede geluidinstallatie plaatsen, die voor allerlei doeleinden 
kan worden gebruikt. 
 
 

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. 
 
 

Staken 
Sorry, wij waren eventjes in Groningen om voor uw kinderen en hun recht op goed onderwijs op te 
komen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij hopen nog steeds op uw begrip! 



 
 

 

Nestkastjes 
 
Beste ouders en belangstellenden, 
 
Dankzij de medewerking van een paar bedrijven, sponsors en mensen, kunnen er (mede door 
leerlingen) nestkastjes voor ons schoolbos in elkaar worden getimmerd!  Hartelijk dank daarvoor! 
 
Nu zoeken wij nog lak en mensen om ons te  
helpen bij het lakken en het ophangen van 
de nestkastjes.  Heb jij wat lak of grondverf 
of beits over van jouw laatste schilderbeurt 
of klus?  Ben jij handig?  Kan jij goed op een 
ladder werken?  Kan jij lekker bakken?  Heb 
je twee linker handen, maar wil je toch graag 
helpen?  We kunnen je hulp op vele manieren 
goed gebruiken!  Zie hieronder het lijstje van 
wat er nog nodig is.  Om jezelf op te geven, kun 
je  een mail sturen naar,  
TLBAKER2@GMAIL.com 
 
Wij zoeken Lak en Schildermaterialen 
In de kleuren donkergroen, donkerbruin, donkergrijs, donkerblauw of doorzichtig 

• buitenlak (hoogglans of zijdeglans) 

• buitenbeits 

• grondverf / primer buiten 

• kwasten 
 
De schildermaterialen mogen afgeleverd worden bij Schuineslootweg 65, graag tot en met 7 februari. 
 
Wij zoeken mensen 

• 10 mensen om op 12 februari van 8:30 uur-11:30 uur nestkastjes te lakken 

• 10 mensen om op 10 februari, van 19.00 uur-21.00 uur nestkastjes te lakken 

• 4-5 handige en dappere mensen om op 29 februari om 9.00 uur-11.30 uur nestkastjes op te 
hangen (op een ladder, met elektrische schroefmachine) 

• 2-3 vriendelijke vrijwilligers om op 29 februari, 9.00 uur-11.30 uur te helpen met de details 
en organisatie van het ophangen van de kastjes (denk aan kastjes naar buiten brengen, 
schroeven vasthouden, de mensen helpen met en op de ladders, koffie schenken enz.) 

• 4 mensen om wat lekkers te bakken voor de vrijwilligers op deze verschillende data's 
 
Vragen?  Vraag aan Teri Lynn van de Beek-Baker of Ariena Hofman-Zomer. 
tlbaker2@gmail.com 
 
Vriendelijke groeten, 
Teri Lynn en Ariena 
 
De kinderen van groep 7 en 8 fietsen met hun leerkracht op 7 februari naar zorgboerderij De 
Boshoeve om daar alvast te beginnen met het timmeren van de eerste nestkastjes.  
 
 



 

Lekker lezen 
 
We hebben weer leuke boekentips voor je!  

 
Laat je lekker voorlezen door je ouders, opa, oma, oppas, juf, meester, buurman, buurvrouw, broer 
of zus! 

 

 

 
 

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. 
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Deuren  
De laatste tijd blijven er vaak deuren open staan. Zou u er ook op toe willen zien dat de deuren 
worden gesloten bij het betreden en verlaten van de school. Helaas zijn 60 panelen op ons dak nog 
niet voldoende om in onze energiebehoefte te voorzien, dit resulteert in behoorlijk hoge 
energiekosten. 
 
 

Gevraagd nieuwe broodschoolmoeder, vader of vrijwilliger 
Met ingang van 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 

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

07-02-2020 Nestkastjes timmeren bij de Boshoeve groep 7 en 8 

10-02-2020 In deze week 10-minutengesprekken 

11-02-2020 Voorstelling groep 7 en 8 

17-02-2020 
21-02-2020 

Voorjaarsvakantie 

04-03-2020 Schoolvoetbaltoernooi jongens 

10-03-2020 Westerbork groep 7 en 8 

11-03-2020 Schoolvoetbaltoernooi meisjes 

11-03-2020 Schoolvolleybaltoernooi Slagharen 

12-03-2020 Vrije middag groep 1 t/m 4 

 
 
 

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

 

Info voor de nieuwe nieuwsbrief kunt u een week voor de 1e van de maand sturen naar  
info@cnbswegwijzer.nl 

 

Info voor het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u sturen naar  info@cnbswegwijzer.nl. Graag 
in jpg, png of pdf formaat aanleveren. 

 

Voor uw reclame op het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u contact opnemen met Lidy Tuin, 
tel: 0523-683053 of per mail: info@cnbswegwijzer.nl 
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