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Nieuwsbrief  maart 2023 

Geef me je hand. 
 
Geef me je hand, ik ga met je mee 
door de woestijn en dwars door de zee. 
 
Als je verdwaalt, dan ben ik erbij 
en ben je eenzaam? Kijk dan naar mij. 
Ben je verdrietig, vergeet ik je niet, 
droog ik je tranen of zing ik een lied. 
 
Geef me je hand, ik ga met je mee 
door de woestijn en dwars door de zee. 
 
Zoek je een thuis? Ik zoek met je mee. 
Weet je het niet, dan heb ik een idee. 
Jouw weg is mijn weg, mijn kracht is jouw kracht; 
laten we gaan nu, want Bethlehem wacht. 
 
Geef me je hand, want ik hoor bij jou. 
deel in je hoop en geef je mijn trouw. 
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Voorstellingen. 
Op donderdag 9 maart gaan de groepen 3 t/m 8 met de bus naar een voorstelling in Raalte. De 
voorstelling heet: Liegbeesten. De bus vertrekt om 11.45 uur, dus alle kinderen moeten even wat 
eten en drinken meenemen voor tussen de middag. 
 
Op maandag 13 maart gaan de kleuters naar een voorstelling in de Voorveghter. De voorstelling 
heet: Koning Willem wil’em. Nadere informatie volgt. 
 
 

Workshops. 
Op dinsdag 14 maart hebben alle groepen een workshop. De workshop heet: de Lanterfant. We laten 
ons verrassen wat we voor moois gaan maken. 
 
 

Nieuwe broodschool coördinator  
Claudia Booiman is bereid het coördinatorschap van broodschool over te nemen van Alexandra van 
Oenen. Wanneer u uw kind voor het eerst wilt aanmelden voor broodschool dan kan dat via Lidy Tuin 
(directeur)0523-683053 of lidytuin@cnbswegwijzer.nl. Is uw kind ziek of komt het een keertje extra, 
dan kunt u mailen of appen met Claudia. Haar mailadres is claudiabooiman@hotmail.com en haar 

telefoonnummer 0613934132. 
Langs deze weg willen we Alexandra heel hartelijk danken voor de jarenlange inzet als coördinator 
van broodschool. Heel fijn is het, dat ze nog wel aanblijft als broodschool ouder. Claudia wensen we 
natuurlijk veel succes bij het oppakken van deze nieuwe taak. 

 
 

Voortgezet onderwijs. 
Voor de kinderen uit groep 8 is er van alles te doen rondom informatie voor het voortgezet 
onderwijs. Er is een lessencarrousel op het Vechtdal College, de Zeven Linden heeft open huis etc. 
Mocht u informatie willen voor uw kind, dan kunt u dat vinden op de sites van de verschillende 
scholen. Zij geven daar aan wanneer er iets te doen is. Ook kunt u informatie vinden in onze 
schoolkalender. Een aantal bezoekjes op scholen worden in klassenverband georganiseerd, ook deze 
info ontvangt u via Parro. 
 
 

Het gemeentelijke Budgetloket (bericht namens de gemeente Hardenberg) 
Het Budgetloket helpt mensen die weinig of geen geld verdienen en moeite hebben met dingen te 
betalen. Ze kunnen helpen om extra geld te krijgen of zorgen dat je sommige dingen niet hoeft te 
betalen en ze helpen je als je iets niet kunt betalen. Ze helpen gratis bij alle vragen die je hebt over 
geld en schulden. Het budgetloket hoort bij de gemeente Hardenberg is er voor alle inwoners. 
 
Wat is het Budgetloket 
Hulp nodig bij geldzaken (welke hulp is beschikbaar) 
Regelingen als je weinig geld hebt (welke regelingen zijn er) 
  
Website budgetloket: https://www.budgetloket-hardenberg.nl/   
Dit is het verzamelportal waar alles over 'geld' te vinden is. 
Zie flyer bijlage 1 
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Schoolbibliotheek. 
Zoals u misschien al is opgevallen, is de schoolbibliotheek leeg. We krijgen een nieuwe 
schoolbibliotheek in samenwerking met de bibliotheek Hardenberg. Alle boeken worden uitgezocht 
en vervolgens gesaneerd, vervangen of behouden. Er komt een uitleensysteem voor alle kinderen. 
Dit project heet de “Bibliotheek op school” en is in de eerste plaats bedoeld voor de kinderen van 
school. We willen op deze manier het technisch lezen een boost geven, de leesbeleving en het plezier 
in lezen bij kinderen bevorderen en daarbij de ouders betrekken. 
Meer informatie ontvangt u in de komende maanden. De opening en de start van dit project, is 
gepland in de maand mei. 

 
 

 
Voor nog meer informatie, kijk op:  https://www.debibliotheekopschool.nl/wat.html  

 
 

 

https://www.debibliotheekopschool.nl/wat.html


Griepvirussen 
Op dit moment gaan er veel griepvirussen rond op school en zijn er extreem veel kinderen afwezig. 
We hebben contact gezocht met De GGD. Hun advies is om kinderen thuis te laten wanneer zij 
diarree hebben omdat dit griepvirus erg besmettelijk is op dit moment. Wij zullen de kinderen er op 
wijzen dat ze bij het toiletgebruik goed hun handen wassen en daarbij zullen we ook het schoonmaak 
bedrijf op de hoogte brengen. 

 
 

Nieuwe schoolapp PARRO 
 
Inmiddels is de app Parro volop in gebruik. We merken dat het een goed 
communicatiemiddel is tussen u en school. Mocht uw kind absent zijn, dan 
kunt u dat voortaan via een privé-bericht naar de leerkracht van uw kind 
sturen. Zo is zij of hij meteen op de hoogte van de afwezigheid van uw kind. 
 
 
 

 

Broodschool/overblijven 
Lijkt het u leuk om als overblijfvrijwilliger een middag in de  week 
mee te draaien in het overblijfteam tegen een kleine vergoeding, 
dan kunt u contact opnemen met Lidy Tuin 
lidytuin@cnbswegwijzer.nl /0523-683053. Het overblijven is van 
12.00 uur tot 13.00 uur. Voor meer informatie kunt u natuurlijk 
altijd even bellen.  

 
 
 

Belangrijke data: 
datum activiteiten 

27-2-2023 
 tot en met  
3-2-2023 

Voorjaarsvakantie 

7-3-2023 Vrije middag onderbouw 

8-3-2023 Bestuursvergadering 

9-3-2023 Voorstelling in Raalte voor groep 3-6 

13-3-2023 Voorstelling Voorveghter voor groep 1-2 

14-3-2023 Workshop de Lanterfant 

20-3-2023 Week van de lentekriebels 

22-3-2023 10-minuten gesprekken groep 1-2 

31-3-2023 Innofuture voor groep 7-8 

  

 

Houd de kalender op de site/Parro 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 
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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 

 
https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/  
https://www.cnbswegwijzer.nl/  
Gebruikt u onze nieuwe schoolapp Parro al? Vraag de leerkracht van uw kind om toegang! 
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Bijlage 1 

 


