
Schuineslootweg 85 

 7777RJ Schuinesloot 

 www.cnbswegwijzer.nl 

              cnbswegwijzer@hetnet.nl 

              0523-683053  

Nieuwsbrief  juni 2016 

Neem de Tijd 
 
Tijd is belangrijk, het is prettig als kinderen kunnen klokkijken: 
zo laat moet ik op school zijn, zo laat eten we, zo laat heb ik 
afgesproken met mijn vriendje. In onze samenleving lijkt alles 
om de klok te draaien. Gelukkig hebben we digitale 
hulpmiddelen die onze tijd en onze agenda bewaken. 
Tegelijkertijd lijkt tijd soms ook te verdwijnen. Internet en 
social media zorgen ervoor dat we 24 uur bereikbaar zijn of 
zouden moeten zijn. Continu, alsof tijd eigenlijk niet bestaat. 
Tijd beïnvloedt onze kijk op het leven en daarmee is het een 
relevant thema voor levensbeschouwelijke vorming. 
In deze weken gebruiken we de tijd om stil te staan bij wat ons 
leven ons kan brengen. Momenten van loslaten en vasthouden, enthousiast worden en 
afkoelen, scheuren en herstellen. Het leven kent tegenstellingen en uitersten.  
Wat betekent loslaten en aan wie houd jij je vast? Wat doe je met je vreugde en je 
verdriet? Hoe gebruik je je tijd? Waar loop jij warm voor? Wat vind jij zinvol? 
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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. (zoals u kunt zien is de site vernieuwd, de leerkrachten zijn nog een beetje aan het 
oefenen en testen, we hopen dat u op korte termijn alle informatie weer fatsoenlijk kunt vinden op 
de site. Wanneer er informatie ontbreekt, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht of de 
directeur) 
 
 

Lekker lezen 
Juni is de maand van het spannende boek. Onderstaande boeken zijn een 
selectie van spannende boeken om de maand juni lekker lezend door te 
brengen!!  
 

Het spannende kermisverhaal van Pieter Konijn 
Spannend avontuur voor kleuters geschreven door Emma Thompon en 
vertaald door Imme Dros. Het verhaal gaat over Pieter, een niet zo heel 
erg braaf konijntje. Hij wil met Benjamin naar de kermis maar mag daar 
van mevrouw Konijn niet naartoe. Pieter en Benjamin sluipen toch het 
kermisterrein op... En dan begint het avontuur. 
Leeftijd: 3-5 jaar 
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Effies – Een spannend toernooi 
Spannend boek voor groep 1 t/m 4 over Bas en Kim. Zij voetballen bij 
de Effies en doen mee aan een toernooi. Ze mogen door naar de finale. 
Bas moet nog even snel naar de wc, maar dan sluit iemand hem op. 
Komt Bas nog op tijd voor de wedstrijd?  
Leeftijd: 4-8 jaar 
 
 
   Heksje Lily – De spannende speurtocht 

Boek voor groep 5 en 6 over Lily, die voor 
detective speelt. Met haar detectivedoos 
heeft ze snel ontdekt wie van haar chocola 
heeft gegeten. Maar wie heeft mama’s fiets 
gestolen? Op dit op te kunnen lossen heeft 
Lily haar toverboek nodig. 
Leeftijd: 7-9 jaar 

 
Botel Bibalo – Een spannende ontsnapping 
Fictief verhaal voor kinderen van 7 t/m 9 jaar. De vader van Bart en Bibi 
is een hotel begonnen: Botel Bibalo. Een beroemde zanger komt 
logeren en Bart en Bibi moeten zorgen dat niemand dit weet. Dat valt 
nog niet mee… 
Leeftijd: 7-9 jaar 

 

Leve de koning! 
Leve de koning! bevat tien spannende verhalen 
over prinsen en prinsessen Van Oranje. De 
verhalen gaan onder meer over een kroon van 
koper, echte prinsessenjurken, een gewoon 
spelletje ganzenbord en een prins die liever 

piloot wil worden. Het boek is geschikt voor groep 3 t/m 8. 
Leeftijd: 7-12 jaar 
 
 

Kamp en Schoolreis (mededelingen) 
Voor het kamp op 13 juni hebben we u gevraagd om een kopie van het id bewijs en/of zorgpas van 
uw kind. Helaas hebben we nog niet alles binnen. Het is niet noodzakelijk om een id bewijs aan te 
schaffen, de zorgpas voldoet ook. We hebben deze nodig voor een “plotseling” bezoek met uw kind 

aan een arts. Uiteraard stellen we u op de hoogte wanneer dit nodig mocht 
zijn. Maar we gaan er natuurlijk vanuit dat dit niet gaat gebeuren. 
Het adres: 
Groepsaccomodatie Nijsingh 
Tilgrupsweg 5 
8426SN Appelscha 
0516-431201 
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Op dinsdag 21 juni gaan we met de groepen 1 t/m 4 op schoolreisje. We gaan dit jaar met de bus 
naar Dinoworld  in Zwolle. 
 
Hoe laat vertrekken we? 
We vertrekken deze dag om  10.00  uur en we hopen rond  16.00  uur weer terug te zijn. 
De kinderen moeten om 9.45 uur op school zijn. 
 
Wat nemen we mee? 
Alle kinderen mogen wat lekkers meenemen in hun tas. Het hoeft niet teveel te zijn. Wij zorgen voor 
eten en drinken, maar wat snoeperij en nog wat extra drinken hoort natuurlijk bij een schoolreisje. 
De kinderen hoeven geen geld mee te nemen, want we gaan daar niets met hen kopen. 
Mocht uw kind af en toe nog een ‘plasongelukje’ hebben, dan is een setje droge kleren ook handig 
om in de tas te doen. 
 
Wat kost het? 
Voor het schoolreisje vragen wij een 
bijdrage van 15 euro per kind. Dit kunt u 
voor maandag 20 juni inleveren bij de 
betreffende leerkracht. Graag in een 
gesloten envelop voorzien van naam. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan stel ze 
gerust…..daar zijn we voor!!  
Wij hebben er zin in! 
 
Groetjes juf Marianne,  juf Janneke, juf Henrike en juf Charlotte. 
 
 
 

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 studievaardigheden 
behoort tot de middelen om de kinderen voor te 
bereiden op het leven en werken in de 21e eeuw. 
 
 
Wij hebben gekozen voor                      van                        
 
Vanaf dit schooljaar werken de kinderen van groep 5 tot en met 8 met deze methode. 
 
Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is overal te vinden, zeker 
op internet. Maar hoe zoek je gericht? En waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je die? 
Met Blits leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via de vier 
onderdelen van studievaardigheden. 

http://www.delubas.nl/
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De toetsen van Blits sluiten naadloos aan bij de toetsen van het Cito. Ze vormen dan ook een 
perfecte voorbereiding op de Cito-toetsen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integraal huisvestingsplan(scholen) gemeente Hardenberg 
We hebben op dit moment nog geen nieuws over de huisvesting van onze school.  
 
 

 
 
 

 
  
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool 
 
Vanuit GGD IJsselland en het Centrum Jeugd en Gezin is het mogelijk gemaakt dat Winy Brinkhuis, 
hier op school een inloopspreek(half)uurtje heeft.  
Indien u zelf een afspraak wilt maken voor dit spreekuur kunt u mailen naar de jeugdverpleegkundige 
van uw school. Het spreekuur is gratis en u heeft geen verwijskaart van de huisarts nodig. Ook een 
leerkracht kan een kind aanmelden voor het spreekuur nadat hij hiervoor toestemming heeft 
gekregen van de ouders.  
Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. 

 
 
JGZ GGD IJsselland 
Winy Brinkhuis,  
sociaal verpleegkundige jeugdgezondheidszorg/CJG-medewerker 
w.brinkhuis@ggdijsselland. 
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag 
www.ggdijsselland.nl 
Algemeen nummer Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland: 038-4281506 
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Data spreekuren schoolverpleegkundige op cnbs DE WEGWIJZER 
Dinsdag 21 juni 8.30  
 
Samenwerking school en zorg   
      

               
                                                                                                    
De school heeft een aantal samenwerkingsverbanden rond de zorg voor uw kind.  
 
GGD IJsselland 
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
U wilt als ouder dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en 
assistentes kijken samen met u naar de groei en ontwikkeling. We geven uw kind vaccinaties tegen 
vervelende ziektes en we ondersteunen u als ouder bij vragen, twijfels of zorgen over groei, 
ontwikkeling en gedrag. Dit doen we vanuit het consultatiebureau, op de basisschool en in het 
voortgezet onderwijs.  
 
De doktersassistente komt in de basisschoolperiode twee keer op school voor een onderzoek van uw 
kind, in groep 2 en in groep 7.  
 
Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u via de post een uitnodiging met vragenlijst en informatieflyer. 
De vragenlijst kunt u ingevuld inleveren bij de leerkracht, in een gesloten envelop. De leerkracht geeft 
alle ingevulde vragenlijsten aan de GGD-medewerker.  
Op school onderzoekt GGD IJsselland de lichamelijke en psychische ontwikkeling van uw kind. Denk 
aan: 

 lengte en gewicht; 

 test van de oren (alleen bij langdurige gehoorproblemen); 

 test van de ogen (in groep 2, in groep 7 alleen bij klachten); 

 taal en spraak; 

 gezondheid; 

 vriendschappen; 

 opvoeding. 
 
Bij dit onderzoek gebruikt de GGD de vragenlijst die ouders hebben ingevuld. Ook gebruikt de GGD 
informatie van de leerkracht. 
Na het onderzoek krijgt uw kind een formulier met de resultaten van het onderzoek mee naar huis. 
Soms nodigen we u uit voor een vervolgafspraak met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige, 
bijvoorbeeld als we vragen hebben. U kunt zelf ook een bezoek aanvragen.  
 
Daarnaast houdt de jeugdverpleegkundige spreekuur op uw basisschool. Het spreekuur begint met 
een half uur vrije inloop. Hier kunt u zonder afspraak terecht. Aansluitend vindt het spreekuur op 
afspraak plaats. Hier komen kinderen en hun ouders of verzorgers nadat zij een afspraak hebben 
gemaakt of nadat zij voor dit spreekuur zijn uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige. Deze 
uitnodiging kan bijvoorbeeld voortkomen uit het contact met de doktersassistente in groep 2 of groep 
7. Maar u kunt ook zelf een afspraak maken voor dit spreekuur door te mailen naar de 
jeugdverpleegkundige van uw school. 
  
Het spreekuur is gratis en u heeft geen verwijskaart van de huisarts nodig. Ook een leerkracht of IB-er 
kan een kind aanmelden voor het spreekuur nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van de 
ouders. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. 
U kunt ook gebruik maken van de inloopspreekuren van ons consultatiebureau in het LOC+ in 
Hardenberg. Deze zijn voor ouders en kinderen van 0 tot 18 jaar. Kijk voor dagen en tijden op 
www.ggdijsselland.nl.  
 

http://www.ggdijsselland.nl/


De GGD werkt samen met andere maatschappelijke organisaties in uw gemeente. Als dat nodig is kan 
de GGD uw kind verwijzen voor zorg of hulp. Dat doet de GGD in overleg met u. 
 
Contact 
Voor onze school is de contactpersoon Winy Brinkhuis, w.brinkhuis@ggdijsselland.nl 
 
Afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088 - 443 07 02 (bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 12.00 en 
van 12.30 tot 16:30 uur), e-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 
website: www.ggdijsselland.nl. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Wanneer u of de leerkracht vragen, zorgen of problemen ervaart rondom een kind, waardoor het niet 
zo goed gaat op school, kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijk werker.  
Op onze school is dit Ria Morrenhof. Zij maakt onderdeel uit van het Samen Doen team in 
Hardenberg.  
 
U kunt terecht bij de schoolmaatschappelijk werker met vragen als: 

 Mijn kind kan niet goed voor zichzelf opkomen, wat moet ik nu doen? 

 Mijn kind is erg druk en luistert slecht, ik weet niet wat ik nu moet doen. 

 Mijn kind wordt gepest, wat nu? 

 Mijn man en ik hebben ruzie en de kinderen lijden er onder. 

 Ik ben gescheiden en ik maak me zorgen dat de kinderen hier last van hebben. 

 Mijn kind is nog steeds erg verdrietig na het overlijden van opa.  

 Het lukt mij niet om aan school duidelijk te maken waar ik moeite mee heb. 

 Ik heb thuis praktische hulp nodig, maar hoe organiseer ik dat? 

 Ik heb moeite om rond te komen, hoe zorg ik dat ik mijn kind kan geven wat het nodig heeft?   
 
Hoe werkt het? 
De Intern Begeleider kan u verwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker. In gesprek met de 
schoolmaatschappelijk werker bekijkt u samen wat er aan de hand is, wat er tot dan toe al is gedaan, 
wat de schoolmaatschappelijk werker voor u kan betekenen, of waar u het beste naar toe kunt voor 
ondersteuning. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk, dat wil zeggen dat de schoolmaatschappelijk 
werker tot geheimhouding verplicht is, ook tegenover school. Wanneer het meerwaarde heeft voor het 
functioneren van uw kind op school, wordt in overleg bepaald hoe de school op de hoogte wordt 
gesteld. Een gesprek kan plaatsvinden op school, bij de schoolmaatschappelijk werker op kantoor of 
bij u thuis. De gesprekken zijn gratis en u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig. 
 
U mag ook rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker, dit kan via 
onderstaande contactgegevens:  
 
Ria Morrenhof 
(school)maatschappelijk werker Samen Doen Noord 
Telefoonnummer 14 0523 (geen netnummer nodig) e-mail;  ria.morrenhof@ommen-hardenberg.nl 
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Belangrijke data: 
datum activiteiten 

31-05-2016 t/m 
03-06-2016 

Avondwandelvierdaagse  

01-06-2016 Workshop “ik lekker stoer” groep 7 en 8 

02-06-2016 Ouderavond “ik lekker stoer” ouders en leerlingen van groep 7 en 8 (onder 
voorbehoud, op dit moment zijn er nog maar vier aanmeldingen) 

06-06-2016 t/m 
10-06-2016 

Junivakantie 

06-06-2016 Kennismaking leerlingen op het Vechtdalcollege te Dedemsvaart 

13-06-2016 Kennismaking leerlingen op de Nieuwe Veste te Hardenberg 

13-06-2016 t/m 
15-06-2016 

Schoolkamp (Appelscha) voor de groepen 5 t/m 8, de groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

21-06-2016 Schoolreisje “Dinoland” Zwolle voor groep 1 t/m 4 

21-06-2016 Inloopspreekuur GGD 

22-06-2016 Algemene ledenvergadering van de schoolvereniging om 19.30 uur in “Ons 
Trefpunt” 

27-06-2016 
28-06-2016 

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 

11-07-2016 Afscheidsdiner met groep 8 en het team bij “Emmy” in Slagharen 

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

15-07-2016 Zomervakantie!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


