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Nieuwsbrief  februari 2023 

Vertrouwen. 
Het is bijzonder als iemand veel voor je over heeft. Als iemand moeite voor je doet, dingen voor je 
opzijzet, soms zelfs ten koste van zichzelf. Iemand die dat doet, houdt veel van jou. Gelukkig ervaren 
veel kinderen dat er mensen om hen heen zijn die veel voor hen over hebben. Ze kunnen rekenen op 
hun ouders, familie, vrienden, leerkrachten en anderen. Toch zijn er ook kinderen die daarin 
tekortkomen. Zij moeten soms pijnlijk ontdekken dat vertrouwen niet vanzelfsprekend is. 
 
In de periode voor Pasen lezen we over Jezus. Jezus had veel voor mensen over, niet alleen voor de 
mensen die hij kende, maar voor iedereen die hij tegenkwam op zijn weg. Op weg naar Pasen 
ontdekken we hoe ver Jezus daarin ging: hij had alles voor mensen over, tot zijn eigen leven aan toe. 
Nadat Jezus gestorven was, wekte God hem op uit de dood. Het is een verhaal over toewijding en 
vertrouwen, zelfs door het donkerste donker heen.  
 
We lezen prachtige verhalen. Maar we lezen ook dat de weerstand tegen Jezus toeneemt. Maar hoe 
het verhaal ook verdergaat, op de derde dag is het graf leeg, Jezus leeft! 
 
Wij wensen iedereen vertrouwen toe! 

 
 

 
 

Ouderavond Kanjertraining. 
Maandag 23 januari hebben wij een ouderavond gehad over de Kanjermethode die wij op school 
gebruiken. 
 
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de 
basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig 
schoolklimaat. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op basis- en 
middelbare scholen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om 
de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). 
Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 
Wezenlijke gedragsveranderingen binnen groepen zijn niet zomaar in een jaar bereikt. Daarvoor is 
een traject van meerdere jaren nodig. Indien de training goed gegeven wordt door ervaren mensen, 
blijkt de training op kort termijn effectief.  
 
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te 
handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, 
vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met 
haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe 
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je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. 
Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 
 
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, 
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 
Op de ouderavond is veel verteld over hoe wij dat op school precies aanpakken. Wat doen we dan 
zoal? We waren heel blij met de 8 ouders die er zaten. Dit zijn zulke belangrijke onderwerpen, wat bij 
ons op school ook erg gezien wordt als speerpunt. Als een kind zich veilig en vertrouwt voelt, 
ontwikkelt het zich het best. Het is fijn en goed om dat met ouders te delen.  
 

 

 
 
 
 

Kerk en schooldienst op 12 februari! 
Velen van u hebben de ouderavond over de Kanjermethode moeten missen. Dat vinden wij jammer. 
Daarom hebben wij ervoor gekozen om voor de kerk- en schooldienst van zondag 12 februari te 
kiezen voor het thema: Vertrouwen.  
Op de Kanjerposter staat dit bovenaan. Vertrouwen is zo belangrijk. Iemand die vertrouwen in 
zichzelf en de wereld om zich heen heeft kan veel meer aan. En iemand hebben om te vertrouwen 
geeft veiligheid. Hierover zal het in deze dienst gaan.  



Ook  zal de Kanjermethode in deze dienst voorbij komen. Dus mocht u het net zo jammer vinden als 
wij dat u de ouderavond heeft gemist, dan zien we u graag bij de kerk- en schooldienst. De dienst 
begint om 9.30 uur en zal plaatsvinden in de gymzaal. 
 

 
 
 

Feest juf Charlotte. 
Langs deze weg wil ik jullie allemaal bedanken voor de fantastische dag! 
Groetjes Charlotte. 
 

 
 

 

Nationale voorleesdagen. 
Woensdag zijn de nationale voorleesdagen begonnen. Aanstaande woensdag sluiten we deze af met 
een ontbijt. Alle kinderen krijgen die ochtend een broodje knakworst van ons. Er zal dan ook worden 
voorgelezen door iemand anders dan de eigen leerkracht. Mag of lust uw kind geen broodje 
knakworst, wilt u dan zelf zorgen voor een ontbijtje? 

 
 

Voortgezet onderwijs. 
Voor de kinderen uit groep 8 is er van alles te doen rondom informatie voor het voortgezet 
onderwijs. Er is een lessencarrousel op het Vechtdal College, de Zeven Linden heeft open huis etc. 
Mocht u informatie willen voor uw kind, dan kunt u dat vinden op de sites van de verschillende 
scholen. Zij geven daar aan wanneer er iets te doen is. Ook kunt u informatie vinden in onze 
schoolkalender. Een aantal bezoekjes op scholen worden in klassenverband georganiseerd, ook deze 
info ontvangt u via Parro. 



 

Schoolbibliotheek. 
Zoals u misschien al is opgevallen is de schoolbibliotheek leeg. We krijgen een nieuwe 
schoolbibliotheek in samenwerking met de bibliotheek Hardenberg. Alle boeken worden uitgezocht 
en vervolgens gesaneerd, vervangen of behouden. Er komt een uitleensysteem voor alle kinderen. 
Dit project heet de “Bibliotheek op school” en is in de eerste plaats bedoeld voor de kinderen van 
school. We willen op deze manier het technisch lezen een boost geven, de leesbeleving en het plezier 
in lezen bij kinderen bevorderen en daarbij de ouders betrekken. 
Meer informatie ontvangt u in de komende maanden. De opening en de start van dit project, is 
gepland in de maand mei. 

 
 

 
Voor nog meer informatie, kijk op:  https://www.debibliotheekopschool.nl/wat.html  

 
 

https://www.debibliotheekopschool.nl/wat.html


 

Griepvirussen 
Op dit moment gaan er veel griepvirussen rond op school en zijn er extreem veel kinderen afwezig. 
We hebben contact gezocht met De GGD. Hun advies is om kinderen thuis te laten wanneer zij 
diarree hebben omdat dit griepvirus erg besmettelijk is op dit moment. Wij zullen de kinderen er op 
wijzen dat ze bij het toiletgebruik goed hun handen wassen en daarbij zullen we ook het schoonmaak 
bedrijf op de hoogte brengen. 

 
 

Nieuwe schoolapp PARRO 
 
Inmiddels is de app Parro volop in gebruik. We merken dat het een goed 
communicatiemiddel is tussen u en school. Mocht uw kind absent zijn, dan 
kunt u dat voortaan via een privé-bericht naar de leerkracht van uw kind 
sturen. Zo is zij of hij meteen op de hoogte van de afwezigheid van uw kind. 
 
 
 

 
 

Broodschool/overblijven 
Lijkt het u leuk om als overblijfvrijwilliger een middag in de  week 
mee te draaien in het overblijfteam tegen een kleine vergoeding, 
dan kunt u contact opnemen met Lidy Tuin 
lidytuin@cnbswegwijzer.nl /0523-683053. Het overblijven is van 
12.00 uur tot 13.00 uur. Voor meer informatie kunt u natuurlijk 
altijd even bellen.  
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Belangrijke data: 
datum activiteiten 

1-2-2023 Voorleesontbijt 

6-2-2023 Bestuursvergadering 

10-2-2023 Viptours voor leerlingen van groep 8 op het Vechtdalcollege 

10-2-2023 Techniekmiddag groep 6 

12-2-2023 Kerk- en schooldienst 

17-2-2023 Techniekmiddag groep 6 

24-2-2023 Techniekmiddag groep 6 

25-2-2023 Voorjaarsvakantie 

  

 Zie ook de kalender in Parro en de kalender op onze site! 

 

Houd de kalender op de site/Parro 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 

 
https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/  
https://www.cnbswegwijzer.nl/  
Gebruikt u onze nieuwe schoolapp Parro al? Vraag de leerkracht van uw kind om toegang! 
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