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Nieuwsbrief maart 2019
Pak mijn hand
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het paasfeest. Het thema dat we daarbij
volgen is: “Pak mijn hand”. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: “Pak mijn
hand”, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pi jn. Pak mijn hand maar, dan breng ik
je verder. De woorden “pak mijn hand” zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een
andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag.
In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden “pak mijn hand” op die beide manieren
zou kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die het moeilijk hebben. Maar tegelijk horen
we ook hoe Jezus zelf het moeilijk heeft.
Het thema, “Kijk maar goed, naar Joh 9 :1-41, over de genezing van een blinde man” van de
kerkschooldienst is een onderdeel van de verhalen die de komende weken aan de orde komen.

“Pak elkaar bij de Hand”

Lidy Tuin

Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AGV)
Verplichtingen van het bestuur:

Acties
 Samen met een werkgroep van éénpitters uit de gemeente
Hardenberg en Ommen en de Functionaris
Gegevensbescherming (FG) van ons administratiekantoor is de
directeur bezig om een aantal documenten samen te stellen
die noodzakelijk zijn voor/bij deze nieuwe wetgeving. Deze
documenten kunt u vinden op onze site en zijn op te vragen bij
de directie;
 Verwerkersregister: de verwerkersovereenkomsten van verschillende partijen zijn getekend
en worden vastgelegd in het verwerkersregister;
 De FG controleert bij ons op school structureel of we ons houden aan de AVG wetgeving en
brengt samen met de directeur verbeteringen aan.

Regels n.a.v. de AVG wetgeving
Over regels, hoe wij werken en wat ons beleid is t.a.v. deze wet kunt u meer lezen op onze site of
informatie opvragen bij de directeur. Ook staan er op onze site een aantal formulieren die soms door
beide ouders moeten worden ingevuld na bijvoorbeeld een scheiding.
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.
Lekker lezen

We hebben weer leuke boekentips voor je!

Fred zoekt vriend
Pépé Smit
Voor een vriend hoeft Fred bij Veenendaal niet ver te zoeken. Wij zijn fan fan Fred!…

De reis van Syntax Bosselman
Arend van Dam
Geschiedenis is geen voldongen feit... Arend van Dam laat dit weer prachtig zien: LEZEN!
9+

Ze gaan er met je neus vandoor
Ted van Lieshout
HELP! De dichter heeft liefdesverdriet en houdt er na één gedicht al mee op. Hoe zorgen
de letters ervoor dat het boek toch gevuld wordt? Ze staan er alleen voor en roepen de
hulp in van een andere dichter. Dat gaat niet helemaal goed, sterker nog: dat gaat
helemaal fout! De rode letters van deze dichter willen het hele boek overnemen en een
complete letteroorlog volgt... Grote thema's als liefdesverdriet en oorlog vinden een
plek in deze volstrekt unieke en grappige poëziebundel: toppertje! (12 -99 jaar)…

De jongen die draken kweekte
Andy Shepherd
Wat een leuk boek! En na het lezen wil jij ook DRAKENFRUIT in je tuin, let maar op! 8+…

Mediawijsheid en leren, leven en werken in de 21e eeuw, gekoppeld aan onze methoden en beleid
(vervolg)
Een deel van onze visie luidt:
“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.
Vervolg:
Ook u als ouder kunt met uw kinderen werken
aan de 21e eeuwse vaardigheden. Kijkt u maar
eens rond op de site van
http://www.fablabvechtdal.nl/. De komende tijd
komen er interessante dingen voorbij t.a.v.
techniek, ict enz. waarop ingeschreven kan
worden. Houd de agenda in de gaten of schrijf je
in voor de nieuwsbrief!
Lijkt het je leuk? Meld je dan direct aan met de
inschrijfknop!
Voor sommige workshops is inschrijving niet
nodig, klik dan op de knop voor meer informatie.
Nieuwe school
De buitenmuren worden deze week afgemetseld en
gevoegd, de dakranden worden geplaatst en dan is
de buitenkant klaar en dicht. Binnen moet er nog
veel worden afgewerkt. De planning ligt nog op
schema of eigenlijk zelfs al een beetje voor op het
schema.

In de voorjaarsvakantie hebben we met de mr, het bestuur en nog een aantal andere mensen een
rondje gemaakt door het nieuwe gebouw, iedereen was erg enthousiast!
Voor de planning van de bouw zie onderstaand schema:

Staken 15 maart
Inmiddels is bekend dat de leerkrachten van de Wegwijzer gaan staken op 15 maart aanstaande. De
uitleg hierover hebt u kunnen lezen in de verzonden brief aan het begin van deze week.
Wij maken ons zorgen over het onderwijs voor uw kinderen………
Schoonmaakavond
Er stond een schoonmaakavond gepland op 12 maart. Voor de kleuterklas vinden we een laatste
schoonmaakmoment in de oude school belangrijk. Voor de andere klassen zouden we dit graag uit
willen stellen tot de verhuizing. We zouden het erg fijn vinden wanneer u ons op dat moment wilt
helpen bij de verhuizing en de schoonmaak van het nieuwe gebouw.
De datum voor de schoonmaak van het kleuterlokaal hebben we nu gepland op 11 maart. Ouders
van kleuters kunnen zich inschrijven voor 2 uurtjes op deze dag gedurende de schooltijd. Juf
Marianne heeft die dag ook enkele kisten met speelgoed klaar staan die u eventueel thuis voor ons
kunt schoonmaken.
Vele handen maken licht werk, alvast hartelijk dank!
Laatste schooldag
Een beetje vroeg, maar we willen u nu vast vertellen dat het thema van de laatste schooldag
“carnaval” is. Misschien is dit een mooi moment om uw slag te slaan voor eventuele kleding voor de
laatste schooldag!

Belangrijke data:
datum
03-03-2019
04-03-2019
05-03-2019
07-03-2019
07-03-2019
11-03-2019
11-03-2019
11-03-2019
15-03-2019
19-03-2019
24-03-2019
01-04-2019
02-04-2019
04-04-2019
04-04-2019
09-04-2019
09-04-2019

activiteiten
Kerkschooldienst aanvang 11.00 uur voor de dienst, koffie, thee of ranja
10 minutengesprekken groep 3/4
Bestuursvergadering +mr
Vergadering Fancy Fair
GGD kleuters/gr3
GGD bovenbouw
gebruikersoverleg
Schoonmaak kleuterlokaal
Stakingsdag
10 minutengesprekken groep ½ op verzoek
Juf Lidy Tuin jarig
Voorstelling groep ¾
bestuursvergadering
Schoonmaakactie ROVA bovenbouw
Verkeersexamen theorie
Mr vergadering
Studiemiddag leerkrachten leerlingen vrij

https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/
https://www.facebook.com/nieuwbouw2018/

