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Nieuwsbrief  juni 2018 

Altijd hetzelfde liedje? 

Het is vaak hetzelfde liedje in de wereld. Koningen die machtig willen zijn, onderdanen die 
gehoorzaam zijn en bang. Het is het liedje dat gezongen werd in de tijd van de bijbel, maar ook in de 
wereld van vandaag. Het gebeurt in Syrië, in Rusland, in Noord-Korea. Is het dan echt altijd hetzelfde 
liedje? In de Bijbelverhalen laat God een ander liedje horen. Het wordt gezongen door een jongen 
met een harp: David. Zijn liederen zijn een nieuw geluid in het paleis. Later, als David de reus Goliath 
verslagen heeft, wordt hij toegezongen als een koning. De zittende koning Saul wordt jaloers en 
bang; hij wil voorkomen dat David op zijn troon terecht komt. Is het dan toch weer hetzelfde liedje? 

Na de verhalen over koning David staan twee weken in het teken van de Psalmen. Het zijn oude 
liederen die al door David gezongen worden. En ook vandaag laten ze nog een hoopvol geluid horen. 
Het schooljaar wordt afgesloten met twee verhalen die Jezus verteld heeft: over de barmhartige 
Samaritaan en de verloren zoon. Het gaat over situaties die zich altijd weer voordoen. Over mensen 
die hulp nodig hebben en mensen die ongelukkige keuzes maken. Toch hoeft het niet steeds 
hetzelfde liedje te zijn.  

Wij en de kinderen kunnen zorgen dat het liedje niet altijd hetzelfde hoeft te zijn in onze omgeving. 
In de komende tijd praten, zingen en lezen we hierover. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidy Tuin 
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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 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. 
 
 

Natuurwijs 
Inmiddels zijn de groepen 1 t/m 4 en de groepen 
7 en 8 naar het bos geweest. Het waren erg 
leerzame dagen. Tijdens het bezoek aan het bos 
met boswachter Jos Kloppenburg is er ook een 
insectenhotel bewoonbaar gemaakt door de 
leerlingen. We willen Peter van Oenen en het 
plaatselijk belang hartelijk bedanken voor het 
vervaardigen van dit insectenhotel.  
 
De groepen 5 en 6 gaan nog op de fiets naar het Kavelbos aan de linker kant van de Schuineslootweg, 
richting De Krim op 31 mei. Zij blijven daar de hele schooldag en mogen een lunchpakket meenemen 
voor deze dag. Denkt u ook even aan regenkleding en een plastic zak bij een eventuele regenachtige 
dag? We fietsen vanaf school naar het bos, de kinderen worden om 08:30 uur op school verwacht en 
zijn er om 15.00 uur weer. De kinderen krijgen op school een aantal voorbereidende lessen uit de 
methode “Natuurwijs” en na het bezoek volgen er nog een aantal afsluitende lessen. 
http://www.natuurwijs.nl/  
 
 
 

 

http://cnbswegwijzer.schoolsunited.info/starnet/index.php?option=support&suboption=changes
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Lekker lezen 

 
We hebben weer leuke boekentips voor je.  
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Vakanties  

 

 
 
 

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. U wordt verder geïnformeerd door middel van een brief en mail 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. 
 
 

 
 

 

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 
 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 Mo            mi Mo           mi mo Mo            mi Mo           mi 

1 Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte Marianne Marianne Marianne Marianne 
 

 

2 Charlotte Charlotte Charlotte  Charlotte Marianne Marianne Marianne Marianne 
 

 

3 Henrike  Henrike   Henrike/ 
Ina +klas 

Henrike  Henrike  Jacobien of 
Hanneke 

Jacobien of 
Hanneke 

Henrike  
 

 

4 Henrike Henrike  Henrike/ 
Ina +klas 

Henrike Henrike Jacobien of 
Hanneke 

Jacobien of 
Hanneke 

Henrike  

5 Hanneke Hanneke  Hanneke Hanneke Jacobien 
 

Hanneke of 
Jacobien 

Hanneke of 
Jacobien 

Jacobien 
 

Jacobien/ 
Marianne 
+klas 

6 Hanneke Hanneke  Hanneke Hanneke Jacobien 
 

Hanneke of 
Jacobien 

Hanneke of 
Jacobien 

Jacobien 
 

Jacobien/ 
Marianne 
+ klas 

7 Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Charlotte 
 

Charlotte/ 
Marianne 
+klas 

8 Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Dirk-Jan Charlotte 
 

Charlotte/ 
Marianne 
+klas 
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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 
maar er is op dit moment nog geen contract 
getekend. We kunnen daarom de naam nog niet 
bekend maken. 

 Fase 4: uitvoering, oplevering en nazorg 
 
De offertes van de aannemers zijn in week 14 aangeboden. De voorlopige gunning is geweest, er 
waren vijf aannemers uitgekozen om een offerte uit te laten brengen. Twee aannemers hebben zich 
teruggetrokken. Omdat het contract nog niet is getekend, kunnen we u nog niet vertellen wie de 
aannemer zal zijn.  
De onderhandelingen bij de gemeente hebben een positief besluit van de gemeente met zich mee 
gebracht. De gemeente is bereid om nog een bedrag van €256.525,- te schenken voor de bouw. Ook 
de school doet een duit in het zakje en komt met een bedrag van €100.000,-.  
In totaal komen we dan op een bedrag van €1.965.525,-, het is haast niet uit te spreken. Dit bedrag is 
uiteindelijk voldoende om het gebouw te realiseren. 
De vergunning is inmiddels binnen en ligt nu nog ongeveer 4 weken ter inzage bij het gemeentehuis. 
In de komende nieuwsbrieven kunnen we u wat meer vertellen over het gebruik van de gymzaal de 
komende periode. We gaan er alles aan doen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden! De 
gymzaal blijft zo lang mogelijk open. De ruimten zullen door middel van stofschotten afgeschermd 
worden. De bouw is verdeeld in twee fasen. 

 Fase 1: het realiseren van nieuwe kleedkamers aan de voorkant van het gebouw 

 Fase 2: het slopen van de kleedkamers aan de achterkant en de bouw van een nieuwe school 
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Inmiddels is er weer een gebruikers/dorps overleg geweest op 15 mei. Het verslag vindt u binnenkort 
op onze site onder de button nieuwe school! Het volgende overleg vindt plaats op 19 september 
2018..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnenkort hopen we u te kunnen vertellen, wie gaat bouwen en wanneer we starten. 
  
 

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.  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Belangrijke data: 
datum activiteiten 

30-05-2018 Leerkrachten Staken en gaan naar een bijeenkomst in Deventer 

31-05-2018 Natuurwijs groep 5 en 6 naar het Kavelbos 

05-06-2018 t/m  
08-06-2018 

Wandelvierdaagse in Slagharen 

13-06-2018 t/m 
15-06-2018 

Kamp bovenbouw/onderbouw vrij (informatie door middel van brief en mail) 

18-06-2018 Schoolreisje onderbouw (informatie door middel van brief en mail) 

25-06-2018 Vrije middag onderbouw 

26-06-2018 Ledenvergadering (informatie via brief, mail en site) 

04-07-2018 Onderbouw vrij 

08-07-2018 Juf Marianne jarig 

09-07-2018 Vrije middag onderbouw 

09-07-2018 
10-07-2018 

10 minuten gesprekken 

12-07-2018 Afscheidsfeest juf Janneke 

16-07-2018 Onderbouw vrije middag 

16 en 17 juli Musical voor ouders onderbouw en bovenbouw (informatie via brief, mail en 
site) 

19-07-2018 Laatste schooldagfeest 

20-07-2018 Vrije dag 

23-07-2018 Vakantieeee !! 

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