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Nieuwsbrief  juli/september 2016 

Vakantie in zicht! 
De laatste weken van het schooljaar. Het kamp en de schoolreis zijn al weer voorbij. We 
kijken uit naar de musical en de laatste schooldag. We kijken terug, ruimen op, nemen 
afscheid van groep 8 en blikken alvast vooruit op de vakantie en het nieuwe schooljaar. 
 
Uit elkaar gaan 
is altijd achterom kijken, 
een laatste blik na jaren samen, 
even een lichte aarzeling, 
maar dan ‘flink zijn’, 
een nieuwe toekomst tegemoet. 
 
Uit elkaar gaan 
is altijd gevuld 
met de mooiste herinneringen, 
de beste momenten 
even teruggehaald, 
een ‘weet je nog?’ Vol weemoed, 
wat misging, wordt afgedaan 
met een enkele glimlach. 
 
Uit elkaar gaan 
is ook een beetje opzien 
tegen wat er komen gaat, 
ieder kiest zijn eigen richting, 
ieder gaat zijn eigen weg: 
‘We zien elkaar vast nog wel eens.’ 
 
Uit elkaar gaan is moeilijk. 
 
Beste Melvin, Ruben, Diego, Louise, Justin, Roos, Kirsten, Annemijn, Loeka, Gijs, Ariën, Mandy, Lard, Liselot, 
Remon en Roy, 
We wensen jullie heel veel succes en een fijne tijd in het voortgezet onderwijs. Het team van De Wegwijzer 
kijkt terug op een leuke tijd samen met jullie. Vele mooie herinneringen gaan aan ons voorbij in deze laatste 
weken van het schooljaar! En jullie…. jullie gaan een mooie toekomst tegemoet! 
 
 

Succes!! 
 

 
 
 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
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Schoolapp 
Wij beschikken over een SchoolApp!   
Voor de vernieuwde app zie het instructiefilmpje:  
https://www.youtube.com/watch?v=CEFRQ0H8Avs , dit filpmpje 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  
Wanneer u de oude app al op uw apparaat hebt staan dan is alleen een update nodig, dit kunt u ook 
met de app(play) store doen. 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.  
 
 

Lekker lezen 
De Roald Dahl week 
Elk jaar vieren we op 13 september de geboortedag van meesterverteller Roald Dahl. Dit jaar is een 
wel heel bijzonder jaar, want Roald Dahl zou op 13 september 100 jaar geworden zijn! Tijdens de 
Roald Dahl-week staan de boeken van deze bijzondere schrijver centraal in de boekhandel, 
bibliotheek en op scholen. Een mooie start van het schooljaar 2016-2017! 
 
We hebben voor u een aantal boeken van deze schrijver geselecteerd  
 

 
 Stel je voor: op een nacht komt er zomaar een grote hand door je slaapkamerraam 
die jou met dekens en al uit je bed tilt. Je wordt meegenomen: dwars door velden, 
over heggen en rivieren, over land en over zee, naar Reuzenland, waar negen grote 
menspeuzelende reuzen wonen. Dit overkomt Sofie, een klein Engels weesmeisje. 
Terwijl ze in haar nachtpon zit te bibberen, is ze er zeker van dat de reus die haar 
ontvoerde haar voor zijn ontbijt zal opeten. Gelukkig maar dat juist deze ene reus 
geen mensen eet. 

http://cnbswegwijzer.schoolsunited.info/starnet/index.php?option=support&suboption=changes
http://www.cnbswegwijzer.nl/
http://cnbswegwijzer.schoolsunited.info/starnet/index.php?option=modulemanager&module=25


 

 
Het populaire boek Matilda van Roald Dahl is nu verkrijgbaar in een speciale 
kinderboekenweekuitgave. Met fantastische tekeningen van sir Quentin Blake.  
Matilda is briljant. Toen ze anderhalf was, kon ze al praten als een volwassene, ze 
kon lezen met drie, en al vóór ze vijf was las Matilda boeken van wereldberoemde 
schrijvers als Dickens en Hemingway.  
Haar ouders behandelen haar echter als een onderkruipsel, ze vinden haar maar 
een lastig persoontje. Matilda bedenkt slimme straffen voor haar ouders. Als de 
gruwelijke schooldirectrice Bulstronk haar ook wil aanpakken, ontdekt Matilda dat 
ze iets kan wat niemand anders kan.  

 
 

 

Heksen zijn eng en gemeen, maar de heksen uit Roald Dahl's gelijknamige verhaal 
zijn afschuwelijk gemeen en lelijk en ze hebben een hekel aan kinderen. In dit 
spannende verhaal moet een jongetje het opnemen tegen de heksen en hun 
toverkracht om de kinderen van de wereld te redden. Luister naar de spannende 
hoorspelbewerking van één van de bekendste en meest geliefde verhalen van Roald 
Dahl. 

     

   

Er zijn er nog veel meer, kijkt u maar eens op internet! 
 
Zomerlezen 
Op de site ziet u ook nog een aantal andere boeken die de kinderen kunnen lezen in de vakantie! 
 
 

Gezocht verkeersouders 
We zijn op zoek naar twee nieuwe verkeersouders die de veiligheid rondom de school bewaken, mee 
helpen met verkeersprojecten en het verkeersexamen van groep 7.  
We bedanken de moeders Metje Finkers en Anja Finkers hartelijk voor hun inzet. Zij hebben een 
aantal jaren deze verkeerstaak op zich genomen.  
 
 

Mediawijsheid en onze methoden(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. 
 
Ook een goede methode voor “aanvankelijk lezen” 
behoort tot de middelen om de kinderen voor te 
bereiden op het leven en werken in de 21e eeuw. 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4lfuInanJAhXCbxQKHSdjBm0QjRwIBw&url=http://www.l21.nl/mediawijze-kinderen-een-taak-van-ouders-en-school/&psig=AFQjCNFnTTEQLyd0BP9q5OtsFvQziwR4bA&ust=1448460241124603


Na de zomervakantie starten we met een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3.  

 
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lijn-3.htm 
 
Lijn 3 is een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. Inmiddels werken er al meer dan 
300 scholen met Lijn 3. De ervaringen van leerkrachten die met Lijn 3 werken zijn heel positief. 
Leerkrachten geven Lijn 3 gemiddeld een 8,2. Ook de toetsresultaten liggen boven het landelijk 
gemiddelde. 
 

Op reis door Leesstad 
De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus 
vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte 
maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en 
leren ze er van alles over de wereld om hen heen. Lijn 3 is de allerleukste schoolreis ooit! 
 

Onder de motorkap: samen leren lezen 
Door de aantrekkelijke materialen, de vele filmpjes en leuke teksten is leren lezen in groep 3 een 
feest. Maar ook onder de motorkap van de bus biedt deze taal-leesmethode alles om kinderen 
maximaal te motiveren. Écht samen leren lezen bijvoorbeeld, acht leerdomeinen per thema, 
instructie op niveau en nog veel meer. Lijn 3 stimuleert, is efficiënt en doelgericht. Zo halen we het 
beste uit ieder kind!  
 

Wereldoriëntatie 
Leren lezen in groep 3 is ook de wereld om je heen leren 
begrijpen. Kinderen in groep 3 willen weten hoe dingen werken. 
Die wereldoriënterende kennis is belangrijk voor het latere 
begrijpend lezen. Lijn 3 speelt hierop in. In de thema’s komen 
typische kindervragen aan bod, zoals: Hoe komt prik in limonade? 
Waarom vallen de bladeren van de bomen?  
 
 

Invoering Tablets  
Na de junivakantie was het dan zover, ook bij ons doen de tablets hun intrede. In voorgaande 
nieuwsbrieven hebben we u al geïnformeerd over hoe de tablets worden geïmplementeerd bij ons 
op school. De belangrijkste app waar we nu mee werken is “Muiswerk.” 
 
Muiswerk maakt serieus werk van leren! 
De Muiswerkprogramma's zijn slimme, online taal- 
en rekenprogramma’s voor het onderwijs. De 
programma's helpen leerkrachten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: 
gepersonaliseerd leren. Ze zoeken uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij 
oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar 
hij zelfstandig aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid 
oefenmateriaal. 
Met Muiswerk bieden wij oefenprogramma’s voor gepersonaliseerd leren.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIuJHXjqfLAhUqAZoKHcaMAIcQjRwIBw&url=https://www.kennisnet.nl/digitale-vaardigheden/21e-eeuwse-vaardigheden/&psig=AFQjCNH4K9o3IylMI1vMr3ZZ6aJCpu74ZA&ust=1457183759198297
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lijn-3.htm
https://www.google.nl/search?biw=1324&bih=664&tbm=isch&q=muiswerk+logo&sa=X&ved=0ahUKEwjiv-Omn8_NAhVEiRoKHTeTB3gQhyYIGw


Met het invoeren van de tablets gaan we zeker niet de methode in de kast leggen, zoals al eerder in 
de nieuwsbrieven is vermeld gebruiken we de tablets nog steeds naast onze methoden of met de 
methoden. http://www.muiswerk.nl/po/primair-onderwijs  
 
 

Integraal huisvestingsplan(scholen) gemeente Hardenberg 
We hebben op dit moment nog geen nieuws over de huisvesting van onze school, maar zijn nog druk 
bezig met de plannen. 
 
 

 

 

 

Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland 

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin jullie wonen 
heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar jullie kunnen ook 
tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken 
graag met jullie mee. 
 
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind 
een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. 
Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangen jullie een uitnodiging. 
 
► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is 
Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar is veranderd. We doen het onderzoek nu in 
twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op 
een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het tweede 
deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige. 
 
► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is 
Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind. 
U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld 
over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan contact met u op. 
 
► Als uw kind in groep 8 zit 
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.  
 
Tussendoor een vraag? 

Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of 
loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website. 
 
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg 

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 
Website www.ggdijsselland.nl  
 
 

http://www.muiswerk.nl/po/primair-onderwijs
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
http://www.ggdijsselland.nl/


 

Vakanties 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vakantiedagen behoeven nog de goedkeuring van de inspectie, de losse vrije dagen van de onderbouw kunnen in de 
loop van het schooljaar wijzigen !!!. De kalender op de site geeft de juiste datum aan!!! We  proberen de wijzigingen op tijd 
te vermelden in de nieuwsbrief zodat u de eventuele opvang voor uw kinderen ook tijdig kunt regelen. 
 

herfstvakantie 17-10 t/m 21-10 

kerstvakantie 26-12 t/m 06-01 

voorjaarsvakantie 20-02 t/m 24-02 

paasvakantie  14-04 t/m 17-04 

Koningsdag 27 april  

meivakantie 24-04 t/m 28-04 

Pinksteren 05-06 t/m 07-06 

junivakantie - 

vrije middag onderbouw ma 19-09-2016 

vrije middag onderbouw  21-11-2016 

vrije middag onderbouw 12-12-2016 

vrije middag onderbouw 30-01-2017 

vrije middag onderbouw 13-03-2017 

vrije middag onderbouw 26-06-2017 

studiedag allen Nog niet bekend 

Vrije morgen onderbouw wo 02-11-2016 

Vrije morgen onderbouw 11-01-2017 

Vrije morgen onderbouw 08-02-2017 

Vrije morgen onderbouw 17-05-2017 

vrije dag vr 21-07-2017 

vrije middag onderbouw 17-07-2017 

onderbouw vrij ->kamp  14-06 tm 17-06  

schoolreis 20 juni 

zomervakantie 24-07 t/m 01-09 

herfstvakantie 17-10 t/m 21-10 

kerstvakantie 26-12 t/m 06-01 

voorjaarsvakantie 20-02 t/m 24-02 

paasvakantie  14-04 t/m 17-04 

Koningsdag 27 april  

meivakantie 24-04 t/m 28-04 

Pinksteren 05-06 t/m 07-06 

junivakantie - 

vrije middag onderbouw ma 19-09-2016 

vrije middag onderbouw  21-11-2016 

vrije middag onderbouw 12-12-2016 

vrije middag onderbouw 30-01-2017 

vrije middag onderbouw 13-03-2017 

vrije middag onderbouw 26-06-2017 

studiedag allen Nog niet bekend 

Vrije morgen onderbouw wo 02-11-2016 

Vrije morgen onderbouw 11-01-2017 

Vrije morgen onderbouw 08-02-2017 

Vrije morgen onderbouw 17-05-2017 

vrije dag vr 21-07-2017 

vrije middag onderbouw 17-07-2017 

onderbouw vrij ->kamp  13-06 tm 15-06  

schoolreis 21 juni 

zomervakantie 24-07 t/m 01-09 



 

Indeling leerkrachten en groepen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 Mo            mi Mo           mi mo Mo            mi Mo           mi 

1 Juf 
Marianne 
 

Juf 
Marianne 

Juf 
Marianne 

Juf 
Charlotte 

Juf 
Marianne 

Juf 
Charlotte 

Juf 
Charlotte 

Juf 
Charlotte 
 

 

2 Juf 
Marianne 

Juf 
Marianne 

Juf 
Marianne  

Juf 
Charlotte 

Juf 
Marianne 

Juf 
Charlotte 

Juf 
Charlotte 

Juf 
Charlotte 
 

 

3 Juf Henrike  Juf Henrike   Juf Henrike Juf Henrike  Juf Henrike  Juf 
Janneke  

Juf 
Janneke  

Juf Henrike  
 

 

4 Juf Henrike Juf Henrike  Juf Henrike Juf Henrike Juf Janneke Juf 
Janneke 

Juf 
Janneke 

Juf Henrike  

5 Juf 
Hanneke 

Juf 
Hanneke  

Juf 
Hanneke 

Juf 
Hanneke 

Juf Jacobien Juf 
Hanneke 

Juf 
Hanneke 

Juf 
Jacobien 
 

Juf 
Jacobien 

6 Juf 
Hanneke 

Juf 
Hanneke  

Juf 
Hanneke 

Juf 
Hanneke 

Juf Jacobien Juf 
Jacobien 

Juf 
Jacobien 

Juf 
Jacobien 
 

Juf 
Jacobien 

7 Juf 
Charlotte 

Juf 
Charlotte 

Meester 
Dirk jan 

Meester 
Dirk-Jan 

Meester 
Dirk-Jan 

Meester 
Dirk-Jan 

Meester 
Dirk-Jan 

Meester 
Dirk-Jan 
 

Meester 
Dirk-Jan 

8 Juf 
Charlotte 

Juf 
Charlotte 

Meester 
Dirk jan 

Meester 
Dirk-Jan 

Meester 
Dirk-Jan 

Meester 
Dirk-Jan 

Meester 
Dirk-Jan 

Meester 
Dirk-Jan 
 

Meester 
Dirk-Jan 



 

 
Belangrijke data: 
datum activiteiten 

4,5,6 juli 10 minutengesprekken 

08-07-2016 Juf Marianne Lubbers jarig 

11-07-2016 Vrije middag onderbouw 

11-07-2016 Musical voor de ouders van de onderbouw 

12-07-2016 Afscheidsdiner met groep 8 en het team bij “Emmy” in Slagharen 

12-07-2016 Musical voor de ouders van de bovenbouw 

14-07-2016 Laatste schooldag Thema: Rock en Lol, de informatie over deze dag ontvangt u 
nog per brief.  

15-07-2016 Zomervakantie!!! 

29-08-2016 Eerste schooldag, de koffie staat klaar om 08:30 uur 

02-09-2016 Meester Dirk-Jan Tempelman jarig 

19-09-2016  Streetwise ANWB 

23-09-2016 Huwelijksfeest van juf Jacobien Kerkdijk en haar aanstaande man Willy 
Voorstok 

 
 
 
 

Fijne vakantie !!!!!! 
Het team van de Wegwijzer 
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