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Nieuwsbrief juni/juli 2017
Pinksteren
Sommige dingen kun je niet tegenhouden. Dat de zon gaat schijnen bijvoorbeeld. Dat de wind gaat waaien, dat
de vogels gaan fluiten… je hebt er geen invloed op, het gebeurt gewoon. En ook wat mensen doen is soms niet
te stoppen. Misschien gebeurt het bij u aan tafel ook wel eens dat uw kind niet te stoppen is in zijn vrolijke
verhalen of drukke gedrag. Zelfs als hij of zij er zijn best voor doet, lukt dat niet; het zit er nu eenmaal in en het
moet eruit.
Deze weken lezen we Bijbelverhalen over iets dat niet te stoppen is. Het is de wind van Pinksteren die de
leerlingen van Jezus de wereld in blaast, en daarom kunnen ze niet anders dan doorgaan. Wat Jezus aan hen
verteld heeft, vertellen zij verder. Over Gods liefde en echt geluk. Over hoe het leven anders kan worden. Net
als Jezus zelf, merken ook de apostelen dat er mensen zijn die willen dat ze ophouden. Maar ze kunnen niet.
Zelfs niet als ze gevangen worden gezet en worden tegengewerkt. Hun verhaal is niet te stoppen, het blijft zijn
weg zoeken door de wereld.
Aan het eind van het schooljaar ronden de kinderen veel dingen af. Voor velen zijn het de laatste weken in deze
klas, met deze leerkracht, met bekende spullen om zich heen. Maar naast die dingen die voorbij gaan zijn er
ook dingen die altijd doorgaan. De verhalen die op school verteld en verkend worden, houden niet op als het
vakantie wordt. Ze gaan altijd door, en vroeg of laat kom je ze weer ergens tegen.
Anniek, Sander, Aimée, Robin, Milou, Nick, Elmar, Janique, Nova, Steven en Luna veel succes in het voortgezet
onderwijs. Jullie gaan een nieuwe periode tegemoet waarin jullie je gaan voorbereiden in het voortgezet
onderwijs op een plek straks in het beroepsonderwijs. Je hebt nog een lange weg te gaan. Wie weet waar we je
tegen zullen komen over tien jaar. Misschien wel als onze kapster of tandarts of misschien eten we wel in jouw
restaurant! Neem “dat” wat je bij ons hebt geleerd mee op je pad naar de toekomst!
Laat de zomervakantie een rustpunt zijn in ieders drukke leven, geniet van de warmte, de vogels, de
bloemen maar vooral van jullie dierbaren om jullie heen!
Een fijne zomervakantie gewenst van het team en het bestuur van de Wegwijzer!

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.
Eind-groep-8-feest
Op donderdag 29 juni wordt het-eind-groep-8-feest georganiseerd om 17:45 uur bij de Witte
Staarman. De leerlingen van onze groep 8, ontmoeten op deze avond de kinderen van de groepen 8
uit Slagharen en Lutten.
Voor veel kinderen is het fijn om te weten dat zij niet alleen hoeven te fietsen naar de scholen in de
omgeving. Er worden vaak afspraken gemaakt voor de eerste schooldag, boeken halen enz.. Maar
het belangrijkste is natuurlijk het feestje alleen voor groep 8.
Je kunt je nog opgeven bij Carmen Zuidema, haar mailadres is: Info@BouwbedrijfZuidema.com
Het adres van het feest:
De Witte Staarman
Staarmanweg 1a
7776SK Slagharen

Lekker lezen

Een aantal boeken voor u getipt!
De wereld van de Gorgels
Jongens en meisjes 3-8 jaar.
Het is een van de koudste dagen van het jaar op het Eiland als de kleine Gorgel
Bobba wordt
geboren in een warm holletje onder de met sneeuw bedekte duinen. In de
lente speelt hij voor het
eerst buiten met andere Gorgeltjes. ’s Nachts moet hij naar school, om te leren
over dieren, planten én natuurlijk mensenkinderen!
Bobba is een van de snelste Waakgorgels-in-opleiding en als hij na een paar
jaar zijn diploma ontvangt, geeft de Grijze Gorgel hem de foto van het jongetje over wie hij moet
gaan waken.
Een klein jongetje met krullen. Hij heet Melle…
Bestaan Gorgels echt? Volgens de lezers wel!
Komiek Jochem Myjer krijgt dagelijks vragen en kinderen mailen hem hun zelf geknutselde Gorgels.
In dit prentenboek onthult hij iets meer over hun geheime leven. Rick de Haas tekent een warme
wereld waar ieder kind in zou willen wonen.
Hé wie zit er op de wc?
Jongens en meisjes 4-5 jaar.
Beer moet hoognodig naar de wc, maar de wc is bezet. De deur is op slot,
en er wordt niet gereageerd op kloppen of roepen. Achtereenvolgens
sluiten Varken, Olifant, Tijger, Pinguïn, Aap en Giraf zich aan in de rij.
Allemaal moeten ze heel dringend gebruik maken van dat ene toilet. Als
eindelijk wordt doorgespoeld en een onschuldig jongetje naar buiten
komt, dat heel lang moest plassen, zijn handen moest wassen en zijn boek heeft uitgelezen op de wc,
staan de zeven (knuffel)dieren in de startblokken om als eerste gebruik te kunnen maken van de wc.
Erg grappig verhaal.
Roald Dahl
Jongens en meisjes 8-12 jaar
Vanaf zijn balkon kan meneer Hoppe precies op het balkon van zijn
onderbuurvrouw kijken. Al jaren is hij stiekem verliefd op mevrouw Zilver, maar
hij is te verlegen om haar aan te spreken. In gedachten verzint hij de grootste
heldendaden om indruk op haar te maken. Kon hij haar maar bevrijden uit handen

van een bende gewapende boeven...
Op een dag hoort hij mevrouw Zilver zeggen dat haar schildpad maar niet wil groeien. Meneer Hoppe
grijpt zijn kans en verzint voor haar een indrukwekkende toverspreuk. In eerste instantie werkt de
truc, maar dan loopt het volledig uit de hand...

Het waanzinnige boek
Jongens en meisjes 8-12 jaar
Het waaaaaaaaaaaanzinnige succesverhaal gaat verder H A L L O ! Wil je meer
weten over de prehistorie? Lees dan nu het meest ONVERANTWOORDE boek OOIT
over billosaurussen en andere prehistorische wezens. Deze geïllustreerde
waanzinnige gids leert je alles over - de grootste - de lelijkste - de stinkendste - de
mafste & - de smerigste billosaurussen die ooit leefden.

Vers van de pers - Joris puzzelt een dino (4+)
Joris is een superkampioen.
Wat gaat hij vandaag voor bijzonders doen?
Hij wil alles over dino’s leren
Joris puzzelt een dino van Leopold is een nachtelijk avontuur in het
museum voor kinderen vanaf 4 jaar, over ‘de beste willen zijn’. Er is ook
een leuke uitknippuzzel bij gemaakt. Kijk bij gratis downloads op Land
van lezen – algemeen verrijkingsmateriaal en print de puzzel uit!

Vernielingen in het bos en De Boshut
Erg jammer, we moeten weer constateren dat er veel
vernielingen zijn in het bos en op de pleinen. Er wordt
regelmatig op het dak van de Boshut geklommen, daardoor zijn
de dakpannen en de goot beschadigd en er ligt veel glas in de
zandbak wat voor verwondingen kan zorgen. Ook is er een
groot gat geknipt in het hek op het voetbalveld naar het land
van een aangrenzende boer en worden er bomen vernield voor
het bouwen van hutten.
Fijn dat kinderen na schooltijd zo heerlijk kunnen spelen op het
terrein van de school, maar het liefst natuurlijk zonder dit
vandalisme gedrag en zonder het beschadigen van de
gewassen van de boer. Op school hebben we ons rondje
gedaan in de klassen, er kwamen verschillende namen langs,
helaas daar kunnen we niet zoveel mee.
Nu vragen wij van u, dit nog eens te bespreken met de kinderen thuis, ook met de kinderen die niet
meer hier op school zitten! Het vernielen gebeurt na schooltijd en in de weekenden. Inmiddels zijn
de dakpannen op en gaan we nog één keer een bedrijf ons hekwerk laten repareren. Bij nieuwe
vernielingen zijn we genoodzaakt de politie in te schakelen en doen we aangifte!

Opbrengst Rabobank clubkas
De opbrengst van de Rabobank clubkas was dit jaar €198,08. We willen u hartelijk danken voor de
stemmen die u ons hebt gegeven.
Uitdelen van kaarten voor feestjes
Wanneer uw kind een feestje geeft voor haar/zijn verjaardag en niet iedereen van de klas gaat
uitnodigen (dat begrijpen wij natuurlijk), wilt u dan de kaartjes niet in de klas uit delen? Dit is erg
vervelend voor de kinderen die geen uitnodiging hebben gekregen.
Schoolreisje en Kamp
Wij gaan met groep 5 t/m 8 op kamp naar “De Klonie” in Ellertshaar en het schoolreisje brengt ons
naar de “Flierefluiter” in Raalte.
De kosten voor het kamp zijn €35,- en voor het schoolreisje €15,-. Dit bedrag kunt u inleveren
uiterlijk voor vrijdag 9 juni bij de leerkrachten in een envelop voorzien van naam en groep. Voor
meer informatie ontvangt u binnenkort een kampbrief en een brief over het schoolreisje.
Laatste schooldag
De laatste schooldag is uitgewerkt rondom het thema Punk. Het is de
bedoeling dat de kinderen in dit thema verkleed op school mogen
komen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd op deze dag.
De kinderen eten pannenkoeken op school en zijn om 14.00 uur vrij. De
kinderen van groep 8 mogen na het eten afscheid nemen van ons.
Uitgebreide informatie volgt nog middels een brief in de laatste weken
van het schooljaar.

Musical “Help we zijn het bruidspaar kwijt”

En natuurlijk brengt de bovenbouw weer een musical ter uitvoering. De
leerlingen zijn op dit moment weer erg druk met het oefenen en het
verzamelen van decorstukken. De voorstellingen zijn op 17 en 18 juli
gepland. Op 17 juli is de voorstelling voor de ouders en familie van de
onderbouw (groep 1 t/m 4) en op 18 juli voor de bovenbouw (groep 5 t/m
8). De leerlingen zijn wel aanwezig op deze twee avonden. Verdere
informatie ontvangt u middels een brief.
Het bruidspaar is overigens nog steeds niet gevonden…………. .
Bruiloft Juf Henrike en Harald
Nee….. dit gaat om een ander bruidspaar! U hebt het vast al gehoord, Juf Henrike gaat trouwen met
Harald. De kinderen van groep 3 en 4 zijn uitgenodigd voor dit feest op 7 juli. De kinderen van de
groepen 5 t/m 8 hebben deze middag vrij. Juf Henrike en Harald trouwen in de “Kapel” te
Schuinesloot om 14.00 uur. De kinderen van groep 3 en 4 ontvangen nog een informatiebrief over
deze dag.

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.
Een van de vernieuwingsonderwerpen die u straks zult waarnemen in ons onderwijs is het
gepersonaliseerd leren.
Gepersonaliseerd leren: wat is dat nu eigenlijk?
Gepersonaliseerd leren is een groot begrip. Veel scholen willen of
zijn er mee bezig, maar wat is het nu precies? En waarom denken we
dat gepersonaliseerd leren zo belangrijk is voor leerlingen?
“Gepersonaliseerd leren is het leerproces waarbij leerlingen op hun
eigen wijze en in hun eigen tempo werken aan de leerdoelen.”
Daarbij zal de leerkracht de didactiek, pedagogiek, curriculum en de
leeromgeving afstemmen voor leerlingen en door leerlingen, om zo
tegemoet te komen aan hun verschillende leerbehoeftes en ambities.”
Het is er op gericht om de leerlingen zo veel mogelijk te ontwikkelen, hierbij wordt gekozen voor een
aanpak die aansluit bij de leerling.
Een andere keuze die gemaakt moet worden is op welk gebied er gepersonaliseerd wordt. Wordt er
ruimte gemaakt voor de vorm, of juist voor de inhoud? Beter gezegd: mag een leerling kiezen hoe de
presentatie gemaakt wordt, of de presentatie gemaakt wordt, of waar de presentatie over gaat? Of
alle drie? Duidelijk is wel dat deze vragen allemaal leiden tot beter onderwijs: het geven van keuzes
aan leerlingen en het aanpassen van de stof aan het niveau van de leerling vergroot de motivatie, het
rendement en de leeropbrengst.
Van vroeger tot nu
Gepersonaliseerd leren is daarnaast ook eigenlijk al behoorlijk oud. Al vanaf de 19de eeuw, wordt er
gedacht over het aanpassen van de lesstof aan de individuele leerling daarbij gebruikten we de
theorie over meervoudige intelligentie. Allemaal vormen en onderzoeken die draaien rond wat wij nu
kennen als gepersonaliseerd leren.
Rol van ICT
Tegenwoordig wordt ICT vaak in één adem genoemd met gepersonaliseerd leren. Maar zoals boven
ook al beschreven: een 1-op-1 laptop of iPad programma betekent nog niet dat er sprake is van
gepersonaliseerd leren. Hierbij gaat het ook over individueel leren: in het leren draait het dan alleen
om de leerling zelf, niet om de groep of onderlinge samenwerking.

Het samenwerken, onderzoeken, hogere orde denken, zelf beoordelen wat nog beter kan, kritisch
denken en een stukje zelfreflectie en eigenaarschap zien we straks steeds meer terugkomen in het
onderwijs op “de Wegwijzer”.
De praktijk
Het technisch lezen op “De Wegwijzer” meer gepersonaliseerd!
Om de zelfstandigheid en motivatie van de kinderen te bevorderen willen we hen mede-eigenaar
laten zijn van hun eigen leerontwikkeling. Om dat te bereiken gaan we werken met doelenposters
(doelen van de methode en de SLO doelen http://tule.slo.nl/Nederlands/bestand/P-L04a.pdf ) en
een leesportfolio. De leerling test zichzelf na iedere leesmoeilijkheid van Vloeiend en Vlot (b.v. met
een zandloper, binnen een minuut, de rijtjes en zinnen van de leesmoeilijkheid hardop kunnen
lezen), om te kijken of het doel van de week behaald is. Na 5 weken volgt er een korte controle door
de leerkracht om een vinger aan de pols te houden, vooral bij de zwakke lezers. Na het blok van 5
weken is er een oefenweek waarin de oefenpagina’s van Vloeiend en Vlot (behorende bij de
methode “Estafette”) extra geoefend kunnen worden voor de kinderen die dat nodig hebben.
Alle doelenposters worden bewaard in de portfolio, daarin gaan ook boekbeoordelingen,
boekbesprekingen, boekenlijst van de gelezen boeken enz.
Per half jaar worden het hoofddoel en de tussendoelen aangegeven en wordt de leerinhoud
beschreven. De leerinhouden komen precies overeen met de inhoud van de Vloeiend en Vlot
ringboekjes. Als alle ‘leesproblemen’ behandeld zijn, staan er op de vervolgpagina’s herhalingen van
de woorden/zinnen/tekstoefeningen op het niveau waaraan gewerkt is.
Voor kinderen die het niveau nog niet bereikt hebben staan achterin het ringboekje oefenpagina’s
met woorden/zinnen/teksten op het voorafgaande niveau. De kinderen die het leesniveau al behaald
hebben gaan stil lezen. Kinderen die extra instructie nodig hebben kunnen die krijgen op de dagen
dat vrij lezen op het programma staat.
Per leerjaar t/m M6 worden er ongeveer 20 nieuwe ‘leesproblemen’ aangeboden(zie methode en de
SLO doelen) 5 keer per week 20 minuten.
 Maandag: instructie vloeiend en vlot + 1 hoofdstuk boek
 Dinsdag:
tutorlezen groep overstijgend / leeskilometers/ boekenkring/boekendans
 Woensdag: instructie vloeiend en vlot herhalen van maandag + 1 hoofdstuk boek
 Donderdag: vrij lezen/lekker lezen. Extra instructie zwakke lezers.
 Vrijdag:
vrij lezen/lekker lezen. Extra instructie zwakke lezers.
Per half jaar blijven er 6 weken over. We gaan dan op maandag en woensdag verder met het lezen
van het Estafette boek en het herhalen van bladzijden uit Vloeiend en Vlot of vrij lezen.
Iedere dinsdagochtend van 8.30 uur tot 8.50 uur leestijd voor de hele school met de volgende
afwisseling:
 Zomer-herfstvakantie: leeskilometers maken (per 3 blz. een hokje inkleuren op een 100veld).
 Herfst-kerstvakantie: tutorlezen, groep 7 met groep 5, groep 8 met groep 4 en groep 6 met
groep 3 leerlingen uit groep 8 lezen om de beurt voor in groep 1 en 2.
 Kerst-voorjaarsvakantie: boekenkring, boekendans, gedicht of andere
leesbelevingsactiviteit.
 Voorjaars-meivakantie: tutorlezen, groep 7 met groep 5, groep 8 met groep 4 en groep 6
met groep 3 Leerlingen uit groep 8 lezen om de beurt voor in groep 1 en 2.
 Meivakantie-zomer: leeskilometers maken (per 3 blz. een hokje inkleuren op een 100-veld).

De leerlijnen van de technisch lezen methode “Estafette” en de slo doelen worden gevolgd.
De materialen die gebruikt worden:
 Vloeiend en vlot ringboekjes
 Estafette leesboekjes
 Zandlopers
 Doelenposter
 Bibliotheekboeken
 Additief materiaal voor b.v. leeskilometers maken
 Mapje leesportfolio
Moeite met technisch lezen?
Ook bij de leerkrachten zien we het samenwerken, onderzoeken, hogere orde denken, zelf
beoordelen wat nog beter kan, kritisch denken en een stukje zelfreflectie en eigenaarschap terug. Als
leerkracht wil je graag weten waarom de instructie niet is begrepen of waarom er kinderen zijn die
nog steeds niet goed lezen maar ook niet gemotiveerd zijn om te lezen.
We gebruiken hiervoor onderstaand overzicht.

Als bijvoorbeeld een begaafde leerling moeite heeft met
technisch lezen, kan dit zorgen voor een vertraagde
ontwikkeling waardoor hij op een lager niveau presteert dan
op basis van zijn cognitieve vermogen kan worden verwacht.
Dit kan ook gevolgen hebben t.a.v. het begrijpend lezen en de
zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis enz.).
Indien bovenstaande aansluit bij onze bevindingen bij een
specifieke leerling, verkennen we de volgende vragen:






Wat zie je bij de leerling?
Wat heeft de leerling op dit moment nodig? (past de te lezen tekst bij het denkniveau van
de leerling? Pakt de tekst de leerling, is het interessant genoeg enz.?)
Wat ga je doen? (teruggaan naar de basis, automatiseren enz.?)
Hoe ga je het realiseren?

Projectweek
In de week van 20 juni tot en met 26 juni werken we aan een project. Het onderwerp van dit project
is “kansarme kinderen in Roemenië”, we borduren nog even voort op de kerkschooldienst. Tijdens
deze kerkschooldienst hebben we een inzameling gehouden voor een school en opvanghuis in
Roemenië. Voor veel kinderen is dit ver van hun bed, zij hebben geen idee hoe bijzonder het is dat je
naar een school kunt gaan, dat je voldoende eten hebt enz..
Onze oudleerlingen, Orla en Lot Strijker helpen en ondersteunen ons bij dit project en zullen de
leerlingen veel gaan vertellen en laten zien van de nieuwe school in Roemenië.




De groepen 1 en 2 werken over arm-rijk
De groepen 3 tot en met 6 werken over cultuur
De groepen 7 en 8 werken over de weeskinderen

Op maandag 26 juni kunt u het werk van de kinderen bewonderen en aansluitend is er een
sponsorloop voor de school in Roemenië. De kinderen krijgen voor het project de sponsorbriefjes
mee.
Nieuwe school
Hoera, het plan is ingediend bij de gemeente!
Het zou geweldig zijn wanneer we voor de
zomervakantie nog horen of we verder mogen gaan met
dit plan. Het stuk zal op korte termijn besproken worden
met/in het college, daarna volgt de raad.
Er wordt geprobeerd een en ander nog voor de zomer in
de raad te krijgen.
De haalbaarheid hiervan lijkt wel wat ambitieus maar we
hopen dat dit lukt.
Schoonmaak “Ons Trefpunt” (herhaling uit de mei nieuwsbrief)
Zoals u waarschijnlijk wel weet wordt "Ons Trefpunt" schoongemaakt door een aantal vrijwilligers.
Nu is het zo dat een aantal van hen al schoonmaken vanaf de bouw van "Ons Trefpunt", zij willen
daarom nu toch graag een keer stoppen en het stokje overdragen aan een andere generatie.
We zouden het daarom heel fijn vinden wanneer er een aantal nieuwe dames/heren dit op zich wil
nemen. We kunnen dan de zaalhuur voor de sportactiviteiten en de dorpsactiviteiten zo laag
mogelijk houden. Op deze manier kan iedereen tegen een niet al te hoge contributie blijven
deelnemen aan de (sport/dorps)activiteiten in “Ons Trefpunt” en blijft Schuinesloot een actief en
leefbaar dorp.
De schoonmaak vindt één keer in de twee à 3 maanden plaats op een
dinsdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur, op een woensdagmiddag
van 13.00 uur tot 15.00 uur of op een donderdagmiddag van 13.00
uur tot 15.00 uur. Op dit moment gebeurt dit in gezellige teams van 4
à 5 personen.
We zouden het erg mooi vinden wanneer de schoonmaakactiviteiten
die nu plaatsvinden, ook in het komende jaar samen met u door
kunnen gaan.
Arnold Pouls heeft inmiddels vanuit het bestuur, samen met zijn vrouw Geke, de vrijwillige taak van
coördinatie rondom Ons Trefpunt op zich genomen. Zij zijn nog steeds te bereiken onder de
nummers 0633681521/ 0523234915, u kunt ook mailen naar onstrefpunt1@gmail.com . Het bestuur
is dus aanspreekpunt voor “Ons Trefpunt”.

De flyer die in mei huis aan huis is verspreid!
Schuineslootweg 85
7777RJ Schuinesloot
www.cnbswegwijzer.nl
CNBS De Wegwijzer
cnbswegwijzer@hetnet.nl
0523-683053

Schuinesloot, 22 mei 2017
Onderwerp: informatie nieuwe school

Beste dorpsbewoners,
Als schoolbestuur en directie zijn we al twee jaar bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe
school in Schuinesloot.
Zoals u misschien al weet heeft de school “Ons Trefpunt” aangekocht.
Tijdens de vergadering van het streekbelang hebben we uitgelegd dat we van plan zijn om het te
verbouwen en te gebruiken als schoolruimte, maar ook als multifunctioneel centrum. De eerste
schetsen en ideeën hebben ook in de nieuwsbrief van de school gestaan. Inmiddels zijn ook de direct
omwonenden geïnformeerd.
Wat betekent dat voor buurtgenoten, huurders en sportverenigingen?
De gymzaal, grote zaal en de hal met keuken blijven
dezelfde functie houden. Hier verandert dus niets.
Op dit moment zijn we bezig met de kostenraming van het
gehele project. Het voorlopig ontwerp kunnen we u al
laten zien (zie tekening). Dit ontwerp zijn we aan het door
ontwikkelen, er worden gedurende deze periode nog
wijzigingen aangebracht. Het voorlopig ontwerp met de
achterliggende visie is eind mei verstuurd naar de afdeling
onderwijs en wethouder Jannes Jansen van onze
gemeente. We zijn in afwachting van hun bevindingen. Bij
een positieve terugkoppeling, wordt het plan besproken in
de raadsvergadering.
Beheer/coördinatie Ons Trefpunt
Vanuit het schoolbestuur neemt Arnold Pouls op vrijwillige basis de beheerdersfunctie van “Ons
Trefpunt” over van Wim Kemink. Hij wordt hierin ondersteund door zijn vrouw Geke.
Voor afspraken, huur, feestjes of andere vragen, zijn Arnold en Geke te bereiken onder de nummers
0523-234915/0633681521 of per mail onstrefpunt1@gmail.com.

Op 27 juni hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering. Om iedereen de mogelijkheid te
geven de prachtige schetsen en bouwtekeningen te bewonderen, nodigen we u uit om
vanaf 19.00 uur tot 19.30 uur een kijkje te nemen in “Ons Trefpunt”.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en directie van “De Wegwijzer”

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

Belangrijke data:
datum
30-05-201702-06-2017
05-06-201707-06-2017
14-06-201716-06-2017
19-06-2017
20-06-201726-06-2017
26-06-2017
26-06-2017
27-06-2017
07-07-2017
08-07-2017
10-07-201711-07-2017
12-07-2017
17-07-2017
17-07-2017
18-07-2017
21-07-201701-09-2017
02-09-2017

activiteiten
avondwandelvierdaagse
Pinksteren, lang weekend
Kamp bovenbouw, groep 1 t/m 4 vrij
Schoolreis
Projectweek
Kijkavond en sponsorloop
Vrije middag groep 1 t/m 4
Ledenvergadering/informatie nieuwbouw
Trouwdag Juf Henrike en Harald, groep 5 t/m 8, ’s middags vrij
Juf Marianne jarig
10-minuten-gesprekken
Kennismaking groep 8 Vechtdalcollege Dedemsvaart
Musical voor onderbouw en familie
Onderbouw ’s middags vrij
Musical voor bovenbouw en familie
Zomervakantie
Meester Dirk-Jan Tempelman jarig

