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Nieuwsbrief  januari 2023 

Ken je mij? 
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Johannes. Dat 
evangelie begint met een bijzondere tekst, over het woord van God dat er in het begin al 
was. Johannes vertelt: toen Jezus op aarde kwam, is Gods woord een mens geworden. Door 
wat Jezus deed en vertelde, zagen mensen God zelf aan het werk. In de verhalen van deze 
weken horen we over Johannes de Doper, die aankondigt dat de Messias komt. We horen 
hoe Jezus leerlingen met zich mee roept en water in wijn verandert. En hoe hij mensen 
ontmoet die dat hun leven lang niet meer zullen vergeten, zoals de zieke man bij het bad van 
Betzata of de vrouw die door Jezus niet veroordeeld wordt. Ook horen we hoe Jezus vijf 
broden en twee vissen deelt met vijfduizend mensen. 
 
Het thema van deze periode is ‘Ken je mij?". In een van de verhalen horen we over Natanaël, 
die Jezus voor het eerst ontmoet. Jezus blijkt hem al te kennen zonder dat Natanaël dat wist. 
Het is een bijzonder verhaal, waarin een belangrijk thema uit de Bijbel zichtbaar wordt: dat 
mensen gekend worden, ook zonder dat ze het zelf doorhebben. Het zegt iets over hoe God 
naar mensen kijkt. Andersom raakt het thema ook aan hoe mensen tegen Jezus aankijken. 
Kennen zij hem echt? Hoe dan? 
 
Een frisse start van het nieuwe jaar! 
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Groepswerk voorjaar 2023 de Kern. 

Denkt u wel eens dat uw kind behoefte zou hebben aan een assertiviteitstraining, 
weerbaarheidstraining of bevindt uw kind zich in een echtscheidingssituatie en zou hij/zij 
eventueel baat hebben bij het praten met leeftijdsgenoten, dan kunt u eens kijken naar het 
groepsaanbod van de kern (zie bijlage). 
 
De Kern groepsaanbod 2023 voorjaar 

 
 

Feest juf Charlotte. 
Op 3 oktober was juf Charlotte 25 jaar in dienst van het onderwijs. Dit gaan wij met haar vieren op 
woensdag 18 januari. Zij is die dag ook jarig, dus het is dubbel feest! Informatie hierover heeft u 
reeds gehad. 
 
 

 
 
 
 

Technieklessen groep 5. 
In januari zullen de kinderen uit groep 5 een aantal technieklessen volgen. Deze worden 
gegeven door ‘ateliermaakmee'. Deze lessen worden in een brede projectvorm gegeven. Na 
het afronden van dit project door groep 5, gaat groep 6 verder met de technieklessen. 
 
 

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. 
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Ouderavond Kanjermethode. 
Op 23 januari is er van 19.30-21.30 uur een informatie 
avond over de Kanjermethode. Op deze avond wordt er 
informatie/uitleg gegeven door een Kanjertrainer van het 
Kanjer-instituut. De informatie gaat over de Kanjermethode. 
Deze methode gebruiken we op de Wegwijzer. Hij is gericht 
op de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.  
Kernwoorden van deze training zijn: vertrouwen, rust, 
wederzijds respect, sociale redzaamheid, 
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en 
duurzaamheid. 
Het leren omgaan met pesten, conflicten, uitsluiting en 
sociaal teruggetrokken gedrag.  
Wij bevelen deze avond van harte bij u aan en hopen dan 
ook op een grote opkomst! 
 
 
 

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  

 
 

 

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. 
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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.  

 
 

Belangrijke data: 
datum activiteiten 

11-1-2023 Bestuursvergadering 

13-1-2023 Technieklessen groep 5 

16-1-2023 Lessencarrousel Vechtdal College Hardenberg 

18-1-2023 Feest juf Charlotte 

19-1-2023 Open huis Zeven Linden 

20-1-2023 Technieklessen groep 5 

23-1-2023 Ouderavond Kanjermethode 

27-1-2023 Technieklessen groep 5 

  

 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 
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Gebruikt u onze nieuwe schoolapp Parro al? Vraag de leerkracht van uw kind om toegang! 
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