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Nieuwsbrief  maart 2020 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Opbloeien 
In de komende weken (de veertig dagen tijd)voor Pasen 
lopen de beelden uit de natuur en de Bijbelverhalen over 
Jezus parallel met elkaar. 
 
Buiten laten uitbottende lenteknoppen zien dat er een 
andere tijd aanbreekt. De natuur bloeit op. In het 
prentenboek over de plant, zijn we getuige van wat een 
plant allemaal nodig heeft: aarde, licht, water en voeding. 
De verpieterde plant kon alleen zo tot bloei komen. 
 
Het tot leven komen, komende voorjaar is een mooi decor voor de verhalen, waarin Jezus mensen 
laat opbloeien. 
In de weken voor Pasen horen we de verhalen over mensen die bij Jezus in de buurt waren. Zij 
vertellen, wat ze hebben meegemaakt en wat dat voor hen betekende. Door hun verhalen krijgen we 
ook steeds meer te zien, wie Jezus was. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lidy Tuin 
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10 minuten gesprekken groep 1 en 2 
De 10 minuten gesprekken voor de groepen 1 en 2 zijn op 17 maart. U ontvangt per mail een 
uitnodiging. 
 
 

Connect logopedie 
Direct toegankelijke logopedie 
Per 1 januari 2020 biedt Connect logopedie direct toegankelijkheid logopedie (DTL). Dit houdt in dat 
je zonder verwijsbrief van een (huis)arts terecht kunt binnen onze logopediepraktijk. De logopedisten 
van Connect bepalen nu zelf met behulp van een DTL-screening (vragenlijsten) welke logopedische 
zorg het kind nodig heeft. In bepaalde gevallen verwijst onze logopedist het kind na screening alsnog 
door naar een (huis)arts.  
 
Oude situatie versus nieuwe situatie 
In de oude situatie was een verwijsbrief van een (huis)arts vereist voordat er logopedische zorg 
geleverd mocht worden binnen onze logopediepraktijk. De huidige situatie stelt ouders en verzorgers 
in staat zich rechtstreeks aan te melden bij onze logopediepraktijk in Zwolle, Hardenberg, 
Dedemsvaart en de locatie bij ons op school. Dus zonder verwijsbrief. De logopedist van Connect 
start een onderzoekstraject en bepaalt welke zorg het kind nodig heeft. Bij niet eerder 
gediagnosticeerde aandoeningen, twijfel of extra ondersteuning wordt alsnog doorverwezen naar 
een (huis)arts. 
 
Voordelen voor alle partijen 
De nieuwe situatie kent voordelen voor alle partijen. Ouders en verzorgers hoeven bijvoorbeeld geen 
bezoek te brengen aan de (huis)arts voor een verwijsbrief of twee keer hun verhaal te doen. 
Kinderen zitten meteen op de juiste plek. Dit maakt aanmelding laagdrempeliger. Daarnaast kunnen 
scholen en kinderdagverblijven vanuit hun signalerende functie kinderen gemakkelijker 
doorverwijzen. Voor onze logopediepraktijk betekent DTL een vermindering in administratie en 
daarmee werkdruk. 
 
Voor meer informatie of vragen over DTL? Neem contact op met onze logopediepraktijk via e-mail 
info@connectlogopedie.nl of telefoonnummer 038-4202010. 
 
 

Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AGV)  
Het bestuur heeft de opdracht om u te informeren over de manier, waarop wij met AGV omgaan. In 
de afgelopen nieuwsbrieven hebben we dit uitvoerig omschreven. Meer informatie kunt u in het 
vervolg vinden op onze site en in de schoolgids. 
 
 

De week van de lentekriebels 16 maart t/m 20 maart 
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Wij 
geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om ons 
doel met deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen. Wij besteden op deze leuke 
manier, school-breed aandacht aan relationele en seksuele vorming.  
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Aandacht seksuele vorming op basisschool juist nodig, waarom?  
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele 
ontwikkeling door en hebben al veel vragen over 
het thema. De school sluit met de lessen 
relationele en seksuele vorming aan op deze 
ontwikkeling en geeft de kinderen de juiste 
kennis en vaardigheden. Kinderen raken 
vertrouwd met het thema en leren dat het een 
normaal onderwerp is om over te praten en dat 
zij hierin hun wensen en grenzen mogen 
aangeven.  
Door deze lessen:  

• ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen. Ze zijn 
zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. 
En maken zo verantwoorde keuzes op het gebied van relaties en seksualiteit; 

• durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit; 

• ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema; 

• worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag; 

• leren ze respectvol met elkaar om te gaan. 
Uiteindelijk heeft structurele aandacht meer effect dan ad hoc activiteiten. We gebruiken de Week 
van de Lentekriebels daarom als startpunt om relationele en seksuele vorming structureel in te 
bedden.  
 
 

75 jaar vrijheid 
In de week van 20 april besteden we extra veel aandacht aan 75 
jaar vrijheid door middel van een  project. We werken met 
verschillende lespakketten, onder anderen ook met het pakket 
dat beschikbaar is gesteld door de gemeente Hardenberg. De 
groepen 7 en 8 gaan voor dit project naar Westerbork op 10 
maart. Zij gaan met de bus (zie voor meer informatie de 
kalender op de site en/of de schoolapp) 
 
 

Zwangerschapsverlof Juf Henrike 
Voor juf Henrike zal het op 23 april de laatste werkdag zijn voordat ze met zwangerschapsverlof gaat. 
Wij zoeken daarom een invalkracht op maandag en dinsdag voor groep 1 en 2 en voor groep 3 en 4 
op de woensdag. Juf Charlotte gaat dan in de verlofperiode groep 3 en 4 les geven behalve op de 
woensdag. 
Kent u iemand in uw omgeving, die graag tijdelijk zou willen invallen op onze school voor deze dagen 
en deze groepen tot ongeveer de herfstvakantie? Hij of zij kan contact opnemen met de directeur 
van de school: lidytuin@cnbswegwijzer.nl of bellen met 0523-683053/0653678692. Meer informatie 
kunt u vinden op www.cnbswegwijzer.nl 
 
 

Kerkschooldienst 
Op zondag 15 maart is er een kerkschooldienst in samenwerking met de gereformeerde- en 
hervormde kerk. Het onderwerp van deze dienst is “zoek het uit”. De dienst start om 11.00 uur. 
Voor de dienst kunt u gezellig een kopje koffie bij ons drinken vanaf 10.30 uur. 
U ontvangt komende week een uitnodiging! 
Komt u ook? 
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Lekker lezen 
 
We hebben weer leuke boekentips voor je!  

 
Laat je lekker voorlezen door je ouders, opa, oma, oppas, juf, meester, buurman, buurvrouw, broer 
of zus! 
 HEKSJE LILLY EN HET WILDE PAARDEN AVONTUUR     

Knister 
Op de manege hoort Lilly verhalen over stoere Betsie, een echte cowgirl. 
Stoere Betsie kan paardrijden en schieten als de beste! Lilly wil haar weleens in 
het echt zien. Met behulp van haar toverboek belandt ze in het Wilde Westen. 
En daar gaat het er nog wilder aan toe dan ze dacht! Samen met stoere Betsie 
gaat Lilly de strijd aan met alle schurken die ze tegenkomen. 
 
 
 

HET GEHEIM VAN DE BEVROREN BOERDERIJ    
Hans Kuyper 
De boerderij waar de oma van Kim vroeger altijd speelde bestaat nog. Maar het is 
lang geleden dat er iemand in woonde. Het lijkt of de tijd daarbinnen heeft 
stilgestaan, ziet Kim als ze er stiekem in rondloopt. Dan hoort ze dat de gemeente 
de oude boerderij wil slopen. Dat mag niet gebeuren! Want oma kan niets meer 
onthouden, maar juist over die boerderij weet ze nog van alles te vertellen. Hoe 
moet Kim de slopers tegenhouden? En kan oma haar helpen? 
                                                                                                                                        

BOTJE EN DE ZEVEN SCHROEFJES  
Janneke Schotveld 

Op een dag ontvangt Bibi een briefje van haar robot-vriendinnetje Botje. Botje 
schrijft dat Appie weg is en of Bibi wil komen. Samen met haar beste vriend 
Midas gaat Bibi meteen naar Botje toe. Ze treffen Botje helemaal alleen aan – 
zonder Appie Eensteen, de beroemde uitvinder en bovenal Botjes maker. Botje 
vertelt dat hij een paar dagen geleden van de trap is gevallen en opgehaald door 
een ambulance. Ze gaan op onderzoek uit en ontdekken dat Appie in een 
bejaardentehuis zit, speciaal voor mensen met geheugenverlies. Botje vindt het 
heel erg, maar Bibi heeft stiekem wel wat gemengde gevoelens. Ze vindt het 

zielig voor Appie, maar is ook heel blij dat Botje weer bij haar is. Maar dan gebeurt er iets … Botje 
heeft dringend hulp nodig. Er is maar één iemand die Botje kan helpen. Alleen weet diegene niet eens meer 

wie hij zelf is. Wat nu? 
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DE GROOTSTE ETTERTJES VAN DE WERELD 
David Walliams      
Komt dat zien, komt dat zien! Vijf Jakkie Jongens en vijf Monsterlijke 
Meisjes! Zoals Sofia Sofa, een meisje dat zo dol is op sofahangen en tv-
kijken dat ze in een sofa verandert. En Kwijlende Kwinten, een jongen die 
tijdens een schooluitstapje vreselijk in de problemen komt door al zijn 
gekwijl. En natuurlijk is er ook Bertha de Blèrtrien, een blèrende grote zus 
die haar broertje pest met gruwelijke verzinsels! Bestsellerauteur David 
Walliams schreef een verzameling heerlijk ondeugende verhalen, met 
hilarische kleurenillustraties van de geniale Tony Ross. Voor iedereen vanaf 
8 jaar. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft duizend keer alsjeblieft en nog een 
keer alsjeblieft LEES DIT BOEK NIET! 
 
 

De ruilkast met boeken 
Naast de boeken die voor onze leerlingen in de boekenkast staan, willen we binnenkort ook een 
aantal boeken in de kast plaatsen om uit te lenen aan kinderen en volwassenen. Deze boeken kunt u 
gratis lenen, lezen en/of ruilen met een boek van u zelf. Misschien hebt u ook leuke boeken over die 
in de kast mogen staan. Op deze manier kunnen we de boekenkast vullen voor ouders, kinderen en 
dorpsbewoners.  
 
Hoe werkt het 

We delen onbeschadigde boeken in alle genres: 
gezellig, goed, leuk, leerzaam, boeiend en/of 
spannend. In de kast staan zowel kinder- als 
volwassenenboeken.  
We hopen dat het aanbod regelmatig wordt 
ververst en gecontroleerd door u! 
Er zijn eigenlijk maar een paar regels: 
Neem een boek mee naar huis en geniet 
ervan! De boeken zijn allemaal gratis te leen 
en te lees. Je mag een boek ook omruilen 
voor een ander boek, maar dat hoeft niet. 
De boeken zijn vanzelfsprekend niet 
bestemd voor verkoop. 
Zelf meerdere mooie boeken tegelijk 
doneren? Dat vinden we natuurlijk erg leuk 

en dit wordt zeker gewaardeerd! Hoe meer boeken hoe 
groter het aanbod en keuze om te lezen. Misschien is er onder u een vrijwilliger die de ruilkast een 
beetje wil controleren en inrichten voor ons dorp?  We horen dit natuurlijk heel graag van u! 
We wensen u en de kinderen alvast heel veel leesplezier! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Belangrijke data: 
datum activiteiten 

04-03-2020 Schoolvoetbaltoernooi jongens 

10-03-2020 Westerbork groep 7 en 8 

11-03-2020 Schoolvoetbaltoernooi meisjes 

11-03-2020 Schoolvolleybaltoernooi Slagharen 

12-03-2020 Vrije middag groep 1 t/m 4 

17-03-2020 Start Rots en Water 

17-03-2020 10 minuten gesprekken groep 1 en 2 

19-03-2020 Start Rots en Water 

24-03-2020 Juf Lidy Tuin jarig 

31-03-2020 Theorie verkeersexamen groep 7 

03-04-2020 Naschoolse activiteit, ontdek de gitaar 

07-04-2020 Vrije middag groep 1 t/m 4 

 Buitenlesdag 

08-04-2020 Verkeersexamen praktijk groep 7 

09-04-2020 Paasviering 

10-04-2020 
13-04-2020 

Paasvakantie 

 
 

Houd de kalender op de site regelmatig in de gaten, er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in 
de loop van de nieuwsbriefperiode!!!!! 

 

Info voor de nieuwe nieuwsbrief kunt u een week voor de 1e van de maand sturen naar  
info@cnbswegwijzer.nl 

 

Info voor het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u sturen naar  info@cnbswegwijzer.nl. Graag 
in jpg, png of pdf formaat aanleveren. 

 

Voor uw reclame op het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u contact opnemen met Lidy Tuin, 
tel: 0523-683053 of per mail: info@cnbswegwijzer.nl 
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