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Nieuwsbrief juli 2018
Einde schooljaar!
Verdriet is er……..
Verdriet is er in veel vormen. Als een kind gepest wordt, als een oma overlijdt of wanneer er een
naaste erg ziek is. Soms kunnen we er iets aan doen, maar minstens zo vaak overkomt het de
mensen gewoon en zijn we machteloos.
Al dit lijden roept vragen op: waarom? Wat is de zin ervan? Is het niet vreselijk oneerlijk? En waar
vind je steun en troost?
Tijdens onze Godsdienstlessen is ook dit vaak een onderwerp. De lach en de traan, het geluk en het
ongeluk, worden dan met elkaar in verband gebracht en een beetje uitvergroot. Levenservaringen
van geluk en verdriet en de levensvraag naar het waarom van tegenslag en verdriet staan dan
centraal.
De kinderen begrijpen dat er levensvragen zijn waarop geen antwoord mogelijk is. Bijvoorbeeld op
de vraag waarom sommige mensen zoveel pech en ongeluk hebben. Ze worden uitgenodigd om te
vertellen over de steun en troost die ze op moeilijke momenten hebben ervaren. Een steun die zij op
hun beurt ook aan anderen kunnen geven.
Ook u kunt deze steun geven aan mensen om u heen en specifiek aan een familie dichtbij, wij
wensen daarom de familie Dollenkamp heel veel kracht en troost in de soms nu zo moeilijke
momenten! Ondanks de tegenslag en het verdriet welke zij op dit moment ervaren, willen ze gaan
voor de zomer en de vakantie!
Wat een krachtige insteek is dat, daar hebben we bewondering voor en daarbij hebben ze onze steun
ook werkelijk nodig!
Soms liggen verdriet en geluk ook ‘echt’ heel dicht bij elkaar, ze zijn vaak met elkaar verweven. Dat
is mijn ervaring!
Nog een paar weken en dan is het voor ons, u en de kinderen ook zover, wij kunnen lekker gaan
genieten van een welverdiende rustperiode!
Ik wens u daarom namens het team een goed einde van het schooljaar en een fijne zomer!

Lidy Tuin

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.
Verzekering elektronische apparaten
Uw kinderen hebben onlangs een brief mee gekregen over het gebruik van de devices bij ons op
school. Graag zouden we de brief nog van enkele ouders willen ontvangen. Alvast hartelijk dank.
We zijn op zoek naar een broodschoolmoeder/oma/tante……
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een moeder/oma/tante die het team van
broodschoolmoeders wil versterken. De broodschool is van 12.00 uur tot 13.00 uur. U ontvangt een
vrijwilligersvergoeding voor de gewerkte uren.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur Lidy Tuin.

Lekker lezen

We hebben weer leuke boekentips voor je
Het zomercadeautje van de Bibliotheek!
Lekker lezen in de vakantie?
Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee naartoe. Dat scheelt weer boeken
sjouwen. Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen lid bent van de
Bibliotheek.
Veel leesplezier!
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
Studieweek juf Marianne
Van zondag 8 juli t/m vrijdag 13 juli gaat juf Marianne naar een Europees congres in Griekenland over
techniek in het onderwijs, the CASE-summerschool.
Hiervoor heeft zij een Erasmus+ subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Zij zal hier heel veel
gaan leren over hoe er zo goed mogelijk gestalte kan worden gegeven aan het vak techniek in
samenhang met wetenschap kunst en wiskunde. Het zogeheten ‘STEAM- onderwijs’. In eerste plaats
worden dan in de eerste helft van het komende schooljaar lessen getest in de plusklas, waarna de
collega’s van de groepen 4 t/m 8 deze lessen ook gaan geven. In 2020 is techniek een verplicht vak
op de basisschool. Dus het is waardevol dat er een vliegende start kan worden gemaakt met
inspiratie uit verschillende invalshoeken.

Vakanties

Let op!
 In het vorige schema stond de datum 27 november vermeld, deze datum vervalt!!!!
 Eén studiedag is gepland

Afscheidsfeest Juf Janneke
Helaas voor ons maar erg fijn voor juf Janneke, zij gaat met prepensioen per 1 september 2018! Juf
Janneke en Gerard gaan lekker genieten samen en dat is hun van harte gegund! Natuurlijk maken we
er een geweldig afscheidsfeest van op donderdag 12 juli! Verder gaan we geen details prijsgeven in
deze nieuwsbrief of op de site. Inmiddels heeft u een brief ontvangen via de kinderen over deze dag!
Indeling groepen schooljaar 2018-2019
Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we een onderwijsassistent in dienst voor 32 uur. Zij of
hij gaan we inzetten voor de middelen van de werkdrukverlichting! De sollicitatieprocedure is
inmiddels ingezet.
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Communicatie met leerkrachten
Wanneer u belangrijke informatie heeft over uw kind of andere zaken en u wilt ons dit 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: jannekeslot@cnbswegwijzer.nl
henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl
groep 5 en 6: hannekesoepenberg@cnbswegwijzer.nl
jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl
groep 7 en 8: dirkjantempelman@cnbswegwijzer.nl
charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl
ib-er:
jannekeslot@cnbswegwijzer.nl
directie:
lidytuin@cnbswegwijzer.nl
Let op, ons algemeen adres is gewijzigd!!!: cnbsdewegwijzer@cnbswegwijzer.nl

10 minuten gesprekken
Deze week ontvangt u een schema van de 10 minuten gesprekken op 9 en 10 juli!
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.
Op dit moment is er geen nieuws…….
Nieuwe school
Fase 1 en 2 hebben we inmiddels afgerond.
Voor de realisatie van de vernieuwde huisvesting gaan
we uit van de volgende grof uiteengezette aanpak:
 Fase 1: actualisatie van de budgetposten en
selectie installatieadviseur (afgerond)
 Fase 2: uitwerking van het definitief ontwerp
(afgerond in week 8)
 Fase 3: we weten wie de school gaat bouwen,
het contract is getekend. De aannemer Dons en
Troost uit Staphorst gaat onze school
bouwen(afgerond)
 Fase 4: uitvoering, oplevering (week 23 in 2019) en nazorg
Deze week, week 26 beginnen we met de sanering van het asbest. Het gaat eerst om de
vensterbanken in de kleine zaal, de kelder en het podium. Daarna wordt het asbest uit de plafonds
van de douches gehaald.
Vanaf nu tot in ieder geval de vakantie, kunnen de gebruikers aan de voorkant naar binnen. Het is
even behelpen. De sporters hebben dan de hal en de wc’s tot hun beschikking om zich te verkleden.
Douchen kan dan even niet. We vragen van de gebruikers erop toe te zien dat er geen
mensen/kinderen zich in de kelder, keuken, zaal of podium gaan begeven en natuurlijk een beetje
begrip voor deze tijdelijke situatie!
In week 27 begint de sloop van het voorste gedeelte t.b.v. de nieuwe kleedruimten. Daarna gaat de
sloper door om de kleedkamers aan de achterkant gedeeltelijk weg te halen. Het kan zijn dat na de
vakantie ook nog even gebruik moet worden gemaakt van deze ingang, de nieuwe kleedruimten zijn
besteld maar komen mogelijk na de bouwvak. Wanneer dit gedeelte klaar is, kunnen de sporters via
de Lage Landweg naar binnen.

Het plafond in de gymzaal zal de week na de bouwvak gerenoveerd worden zodat de
sportactiviteiten na de vakantie weer normaal verder kunnen gaan. (onder voorbehoud natuurlijk, dit
hangt af van de leveringen, er wordt in ieder geval hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen)
30 juni om 9.00 uur gaan we de kleine zaal, kelder, podium en kleedkamers leeghalen. Ook moeten
we het voorste hekwerk, de vlaggenstok en een lantaarnpaal weghalen omdat we dit graag willen
behouden voor het nieuwe terrein.

Voor deze morgen hebben we een aantal vrijwilligers nodig die even willen helpen met het
verhuizen van spullen uit het gebouw naar de school en “De Boshut”. Wanneer u tijd hebt
en ons wilt helpen op deze morgen, kunt u dit melden op school of bij de voorzitter Marco
Welink!!!!
Volg ons ook op de site en Facebook!!!!
Alvast hartelijk dank!
Fruit op school
In de voorgaande nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we door willen gaan met het fruit eten in
de ochtendpauze op woensdag, donderdag en vrijdag. Daarom vragen we nogmaals van u, de
kinderen fruit mee te geven op deze dagen!
Eindfeest groep 8
Alle leerlingen van groep 8 van de scholen De Kwinkslag, De Regenboog, De Vonder, De Fontein en
De Wegwijzer zijn uitgenodigd voor een eindfeest. Het feest is donderdagavond op 28 juni
aanstaande.
De locatie is de Witte Staarman in Slagharen.
Doelstelling van het feest: Elkaar beter leren kennen voor het komende brugklasjaar van het
voortgezet onderwijs. Wellicht kunnen ze samen gaan fietsen naar de nieuwe scholen.
Vermoedelijk zieke kinderen
Het komt voor dat kinderen ziek of ‘niet lekker’ naar school worden gebracht dat kan gebeuren maar
het is niet altijd een wenselijke situatie. We zouden graag zien dat u een kind dat ‘s nachts ziek is
gebleken, thuis houdt om te zien of het daadwerkelijk weer goed gaat. In de klas kunnen we die
specifieke aandacht aan een kind dat zich ziek voelt niet geven.
Mocht u in de loop van de dag toch het gevoel krijgen dat het weer goed gaat dan kunt u uw kind
natuurlijk alsnog brengen.
Laatste schooldag
Ons thema voor de laatste schooldag is …………..
Aloha is een woord uit Hawaï dat onder meer 'liefde',
'toeneiging', 'compassie', 'vrede' en 'dank' kan uitdrukken.
Voor deze dag ontvangt u nog informatie per brief en mail. De
kinderen mogen verkleed op school komen op 19 juli dus u
kunt alvast op zoek gaan naar leuke kledingstukken die bij dit
thema passen!

Belangrijke data:
datum
26-06-2018
04-07-2018
08-07-2018
09-07-2018
09-07-2018
10-07-2018

activiteiten
Ledenvergadering (informatie via brief, mail en site)
Onderbouw vrij
Juf Marianne jarig
Vrije middag onderbouw
10 minuten gesprekken

12-07-2018

Afscheidsfeest juf Janneke (inmiddels hebt u informatie via een brief
ontvangen)
Onderbouw vrije middag (klaarzetten toneel)
Musical voor ouders onderbouw en bovenbouw (informatie via brief, mail en
site)
Laatste schooldagfeest (informatie volgt)
Vrije dag
Vakantieeee !!

16-07-2018
16 en 17 juli
19-07-2018
20-07-2018
23-07-2018

https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/

