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Nieuwsbrief  maart 2018 

De veertig dagen tijd en Pasen 
 
 
 
Ga je mee? 
De weken voor Pasen worden de ‘veertigdagentijd’ genoemd. Met de kinderen lezen we in deze 
periode verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Iedereen mag mee naar dat feest: jong en 
oud, rijk en arm, succesvol en minder succesvol. 
Eigenlijk kunnen we in de eerste week al zien waar het met die verhalen naartoe gaat. In de weken 
tussen deze verhalen horen we hoe Jezus op weg gaat naar Jeruzalem. Onderweg komt hij mensen 
tegen: De dochter van Jaïrus, een jongen met vijf broden en twee vissen, een groep kinderen, de 
blinde Bartimeüs… Jezus neemt hen mee op weg naar de toekomst. Het zijn verdrietige maar ook 
mooie verhalen en soms ook erg moeilijk te begrijpen. Maar op weg naar Pasen laten ze wel zien 
dat ons verdriet nooit het laatste is, er is een nieuw begin, zelfs na de donkerste nacht.  
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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.  
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Lekker lezen 

 
Sommige kinderen houden niet van lezen terwijl lezen voor hun ontwikkeling toch heel belangrijk 
is. Hieronder ziet u een aantal boeken die je in de bieb kunt vinden op het “makkelijk lezen plein”.  
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Oudervragenlijst 
De oudervragenlijst is verwerkt en besproken in het bestuur, team en de MR. Het verslag vindt u op 
onze site onder de button school, daarna schoolgids enz.. 
 
 

Stuur eens een kaartje naar…. 
Betsy Dollenkamp, Schuineslootweg 162, 7782SP De Krim.  
Betsy is de moeder van Abel in groep 2 en van Elke in groep 6. Ze heeft een hele tijd in het ziekenhuis 
in Groningen gelegen. Wanneer alles goed gaat mag ze aan het eind van de week weer naar huis of is 
ze thuis wanneer u de nieuwsbrief leest. We wensen haar en haar gezin veel sterkte en natuurlijk 
vooral heel veel beterschap! 
Juf Ina, Wolfweg 26, 7777RK Schuinesloot. Juf Ina is al geruime tijd geblesseerd aan haar schouder 
n.a.v. een operatie. Ook haar wensen we veel beterschap! 
 
 

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 gelijk 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: hannekedubbink@cnbswegwijzer.nl 
  jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl 
groep 7 en 8:  dirkjantempelman@cnbswegwijzer.nl 
  charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl 
ib-er:  jannekeslot@cnbswegwijzer.nl 
directie: lidywolterink@cnbswegwijzer.nl 
 
 

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.  
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Start werken met Snappet 
We werken nu twee maanden met Snappet en zien 
dat kinderen gemotiveerd worden door de sterren 
die ze kunnen halen met hun werk op chromebook 
of het tablet. Ook zien we dat kinderen de rekentijd 
helemaal benutten. Na de instructie van de 
basisstof gaan ze aan het werk met deze basisstof. 
Is dit onderdeel af dan gaan zij aan het werk met 

hun persoonlijke doelen, dit kan van alles zijn, zoals bijvoorbeeld het werken met geldsommen, de 
tafels, het metriek stelsel enz.. De juf of de meester bespreekt met uw kind de doelen en zet de 
sommen klaar die daar bij horen. 
We kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten hoe Snappet werkt, daarom bent u van harte 
welkom om eens een kijkje te komen nemen in de klas. U kunt een afspraak maken bij de leerkracht! 
 
 

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: aanbesteding en gunning, in week 8 en 14 

 Fase 4: uitvoering, oplevering en nazorg 
 

 Activiteit Start Eind 

3 aanbesteding en gunning Januari 2018 april 2018 

4 uitvoering  April 2018 December 2018 

oplevering en nazorg Januari 2019 Maart 2019 

 
We liggen niet helemaal meer op schema. De aanbesteding vindt plaats op 22 februari.  
De aannemers hebben dan enige tijd nodig om hun offertes uit te kunnen brengen, deze zullen in 
maart aangeboden worden. Daarna volgt de gunning en kunnen we gaan starten met de bouw. 
Herhaling: in de gymzaal beginnen we alvast met een paar kleine ingrepen rondom de materialen. Er 
wordt één wandrek verwijderd en de andere twee wandrekken worden voorzien van een nieuw 
veilig mechanisme. Er komen nieuwe kokers in de vloer voor nieuwe “lichtere” aluminium 
volleybalpalen. Helaas, de vloer en de kokers moeten dan 48 uur drogen. Deze werkzaamheden 
vinden plaats op 9 maart, op deze dag zijn er in overleg met V.A.W. geen activiteiten of gym mogelijk 
in de gymzaal. Hierover krijgt u nog informatie van V.A.W.. 
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 
  
Het verslag van het overleg op 29 januari 2018 over het nieuw multifunctioneel gebouw vindt u op 
onze site onder de button nieuwe school! 
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Kerkschooldienst 
De collecte voor “Het vergeten kind” heeft een bedrag van €154,30 opgebracht! We willen u hartelijk 
danken voor uw gift! 
 
 

 
Groen, Groener, Groenst 
Wij zijn één van de 25 scholen in Overijssel die mee mogen 
doen aan de wedstrijd Groen, Groener, Groenst. Samen met 
een aantal van onze ouders, leerlingen en mensen van deze 
organisatie proberen we een ontwerp te maken voor een 
mooi groen schoolplein. We hopen natuurlijk dat wij het 
mooiste plein ontwerpen om daarbij de prijs van €35.000,- in 
de wacht te kunnen slepen. Het eerste overleg hebben we 
inmiddels gehad. Meer informatie over deze wedstrijd, leest u 
in één van de volgende nieuwsbrieven en natuurlijk in dit 
krantenknipsel! 
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Belangrijke data: 
datum activiteiten 

25 februari Juf Janneke Slot jarig 

26 februari 
02 maart 

Voorjaarsvakantie 

06 maart Bestuursvergadering met de MR 

07 maart Naschoolse activiteit-> ontwerp je eigen game 

08 maart Naschoolse activiteit-> kunstwerkjes maken 

10 maart Juf Ina Woertel jarig 

12 maart Onderbouw een vrije middag 

13 maart  Schoonmaakavond 

14 maart Schoolvolleybaltoernooi 

16 maart Groep 7 en 8 naar Westerbork 

17 maart Open bedrijven dag 

24 maart Juf Lidy Tuin jarig 

30 maart 
02 april 

Paasvakantie 

03 april bestuursvergadering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


