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Nieuwsbrief  mei/juni/juli 2019 

Later begint nu 
Veel kinderen hebben plannen voor later. Later worden ze misschien wel rijk, succesvol en 
gelukkig. Sommige kinderen denken er zelfs over om later prins of prinses te worden… Iedereen 
heeft verwachtingen en hoop voor de toekomst. Maar wanneer begint die toekomst eigenlijk? En 
wat kun je er zelf aan doen om je gedroomde toekomst dichterbij te brengen?  
Wij vertellen over Ruth, Ruth besluit om met haar schoonmoeder Noömi mee te gaan naar 
Bethlehem. Zo komt ze in een stad waar ze niemand kent en waar alles anders is. Zou dat de 
toekomst zijn waar ze als klein meisje van droomde? Misschien niet. Het verhaal laat zien dat het 
leven soms heel anders loopt dan je verwacht. Maar Ruth laat het er niet bij zitten. Ze gaat werken 
op het land en ontmoet daar een man uit Bethlehem waar ze uiteindelijk mee trouwt. Samen 
krijgen ze een kind, dat uiteindelijk de opa zal worden van de grote koning David. Later is 
begonnen! 
  
In de week voor Pinksteren horen de kinderen hoe de leerlingen van Jezus verder konden na zijn 
hemelvaart. Ze wisten niet goed wat ze nog van hun toekomst konden verwachten nu hij er niet 
meer was. En toch konden ze verder gaan met wat Jezus begonnen was. Ze konden meteen 
beginnen! 
 
Soms is het mooi om eens te praten over “later”, over je dromen en over je verwachtingen. Welke 
wensen en verwachtingen hebben de kinderen over later? En u zelf? (‘Wat wilt u later eigenlijk 
worden?’) In de Bijbelverhalen blijkt dat mensen zelf veel invloed hebben op hun toekomst. En 
ook, dat er iemand is die je helpt met wat je zelf niet kunt. Dat wensen we u en alle kinderen toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lidy Tuin 
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Tekenactie voor de nieuwe school! 
 
We zijn verheugd u te melden dat de Tekenfundactie een bedrag 
van €538,27 heeft opgebracht. Hiervan kunnen we de leerpleinen 
en de stilteruimtes in de nieuwe school verder aankleden.  
Daarom willen we ouders, opa’s en oma’s, familieleden, buren enz. 
hartelijk danken voor hun aankoop. U zult bij de opening zien dat 
we dit bedrag goed hebben besteed!  
De aangekochte materialen kunt u op de dag van de Fancy Fair 
afhalen bij de desbetreffende stent. 
 
 

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 verwerkers overeenkomsten 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. 
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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! 
 
 

Vakanties 2019-2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020 

Paasvakantie  10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Koningsdag in de meivakantie 

Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Bevrijdingsdag in de meivakantie 

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020  

Pinksteren 1-jun 

Studiemiddag vrij 1-8 7-nov-19 

Studiemiddag vrij 1-8 datum onbekend 

Studiemiddag vrij 1-8 datum onbekend 

vrije middag gr 1-4 29-10-2019 

vrije middag gr 1-4 28-11-2019 

vrije middag gr 1-4 06-02-2020 

vrije middag gr 1-4 12-03-2020 

vrije middag gr 1-4 07-04-2020 
vrije dag hele school vr 3 juli 2020 

vrije middag gr1t/m 4 klaarzetten musical 29-06-2019 

onderbouw vrij, kamp  17,18,19 juni 2020 

schoolreis   

zomervakantie 06-07-2020 t/m 16-08-2020 



 
 
Indeling groepen 2019-2020 

 
 
 
 
 
 

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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  maandag   dinsdag   woensdag donderdag vrijdag   

  mo mi mo mi mo mo mi mo mi 

1 en 2 
C 
Moddejongen 

C 
Moddejongen 

C 
Moddejongen 

C 
Moddejongen M Lubbers M Lubbers M Lubbers M Lubbers   

3 en 4 H Veninga H Veninga H. Veninga H Veninga H Veninga 
C 
Moddejongen 

C 
Moddejongen 

C 
Moddejongen   

5 en 6 
H 
Soepenberg 

H 
Soepenberg 

H 
Soepenberg 

H 
Soepenberg J Voorstok H soepenberg 

H 
Soepenberg J Voorstok J Voorstok 

7 en 8 J Voorstok J Voorstok 
DJ 
Tempelman 

DJ 
Tempelman 

DJ 
Tempelman 

DJ 
Tempelman 

DJ 
Tempelman 

DJ 
Tempelman 

DJ 
Tempelman 

werkdruk/ict         J Voorstok J. Voorstok     

Werkdruk oa D Edelijn D Edelijn D Edelijn D Edelijn D Edelijn D Edelijn D Edelijn D Edelijn D Edelijn 

klas+ en andere werkzaamheden M Lubbers M Lubbers           

ib-er           H Veninga H Veninga     

directie L Tuin L Tuin L Tuin L Tuin L Tuin L Tuin L Tuin     



 
 
 

Lekker lezen 

 
We hebben weer leuke boekentips voor je!  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koningsdag opbrengst Ons Trefpunt  
Tijdens Koningsdag is er een nettobedrag van €500,- binnengekomen dankzij de beheerder en zijn 
medewerkers/vrijwilligers. Maar natuurlijk ook dankzij u. Hartelijk dan daarvoor! 
Dit bedrag komt ten goede aan de exploitatie van “Ons Trefpunt”, we proberen “Ons Trefpunt” op 
deze manier quitte te laten draaien maar we gebruiken het geld natuurlijk ook om van “Ons 
Trefpunt” een sfeervolle omgeving te maken.  
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Nieuwe vaatwasser Ons Trefpunt 
Tijdens de bouw begaf de vaatwasser van de keuken het. Het apparaat was afgeschreven na 
ongeveer 30 jaar dienst te hebben gedaan. Gelukkig werden we gesponsord door de 
activiteitencommissie van “Ons Trefpunt”. Zij hebben ongeveer de helft meebetaald aan een nieuwe 
vaatwasser voor de keuken. Hartelijk dank voor het bedrag en jullie inzet tijdens alle activiteiten in en 
voor “Ons Trefpunt”. 
 
 

Vernielingen en gevaarlijke situaties in het schoolbos 
 
Wij willen allemaal graag een vrij toegankelijk en mooi schoolbos! U toch ook?  
We merken dat er volop gespeeld wordt in het bos en dat is geweldig! De kinderen zijn erg inventief 
en hebben de bouwactiviteiten ook zelfs doorgevoerd in het schoolbos. Maar helaas dit gaat wel ten 
koste van andere kinderen en een beetje te ver. Er zijn namelijk gevaarlijke situaties ontstaan die 
voor spelende kinderen tot ongelukken kunnen leiden. Ook werden er losse stukken asbest 
aangetroffen in de bouwwerken van de kinderen.  
De school is tijdens de bouw heel zorgvuldig omgegaan met al deze materialen. Al het asbest en 
andere gevaarlijke stoffen zijn verwijderd. Daarom vinden we het erg jammer dat er nu van andere 
“bouwplaatsen” asbest daken naar ons terrein worden gebracht.  
Helaas worden bomen uit de grond getrokken of afgebroken en is er een manshoog gat aangetroffen 
omgeven door pallets. Dit leidt tot gevaarlijke situaties onder schooltijd maar ook daarna. 
 
Het gat is 1,5 meter diep en 2 meter breed.  

 
Daarom willen we aan u vragen er op toe te 
zien dat uw kind(eren) veilig speelt, niet 
graaft, geen bomen ontworteld en 
overbodig afval dumpt in het bos! 
 
Alvast hartelijk dank! 
 
Zo houden we het bos samen heel, 
bespeelbaar en leefbaar! Een vrij 
toegankelijk, veilig en gezond bos rondom 
“De Wegwijzer” is toch wat we allemaal 
willen voor u en de kinderen??? 

 
 

 

 



 

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.  
 
Op dit moment is er geen nieuws rondom dit onderwerp. 
 
 

Nieuwe school 
Er is al weer een tijdje verstreken en natuurlijk is er 
weer nieuws. 
Inmiddels is de bestrating en de verlichting rondom 
het hele gebouw klaar. Het geheel zal nog 
aangekleed worden met bijvoorbeeld bloembakken, 
een haag en bomen voor het afschermen van een 
eventueel later te realiseren terras. Op de pleinen 
aan de voorkant en naast de school wordt er straks 
niet gespeeld, de leerlingen blijven onder schooltijd 
aan de achterkant van de nieuwe school.  
De kinderen ten noordoosten van de school komen straks via het pad aan de Schuineslootweg het 
plein oplopen en de kinderen ten zuidwesten en uit de bouw gaan aan de voorkant het plein op. De 
onderbouw en de bovenbouw hebben ieder hun eigen ingang. De onderbouw gaat aan de zijkant 
naar binnen en de leerlingen van de bovenbouw komen aan de achterkant binnen. De sporters gaan 
aan de rechterkant bij de kleedkamers naar binnen. Bij deze ingang wordt nog een losse 
fietsenstalling geplaatst. Deze ingang is niet bedoeld voor het parkeren van auto’s. Alleen bij 
calamiteiten wordt deze kant gebruikt om mensen en/of materialen te kunnen af- en aanvoeren en 
dit alleen als het niet anders kan.  
Natuurlijk ontstaan er bij een nieuw begin ook nieuwe regels. We houden u op de hoogte omtrent de 
regels rondom de nieuwe school! 
 
We proberen op 3 juli onze eerste lessen te geven in het nieuwe gebouw. Groep 8 kan dan nog even 
meemaken hoe het voelt. Op 19 september is de officiële opening en dan hopen we ook alles klaar 
en afgerond te hebben. 
 
Nu is de tijd aangebroken voor inrichten, klussen en schoonmaken. Inmiddels hebben enkele dames 
al aangeboden om de ramen aan de buitenkant en de binnenkant te wassen en zijn er vaders bezig 
geweest met het plaatsen van materialen aan de wanden van de toiletten. De leerkrachten hebben 
op een aantal zaterdagochtenden de magazijnen al gedeeltelijk opgeruimd en ingepakt voor de 
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verhuizing. Ook stellingen voor de magazijnen zijn al in elkaar gezet door familieleden van de 
directeur. Met al deze hulp zijn wij ontzettend blij.  
Maar we hebben natuurlijk nog veel meer hulp nodig voor het verhuizen, klussen en 
schoonmaken.  
U kunt zich opgeven bij de leerkrachten en de directeur, ook zullen we u benaderen voor specifieke 
klussen.  
 

Zoekt u een gaatje in uw agenda, dan zoeken wij een bijpassende 
klus voor u! 

Alvast hartelijk dank! 
                                                                                                                                                                                                                     
 

Oudpapier  
Regelmatig zien we nog kinderen spelen in de oudpapiercontainer. Het is nog steeds niet de 
bedoeling dat het papier uit de container wordt gegooid. Het is daarbij ook nog eens gevaarlijk voor 
de kinderen in de container. De vrijwilligers hebben er een dagtaak aan om alles steeds weer op te 
ruimen.  
Daarom, beste ouders, wilt u hier uw kinderen over informeren en hen vertellen dat dit niet de 
bedoeling is? Alvast hartelijk dank! 
 
 

Fancy Fair 11 juni 
Denkt u nog even aan de Fancy Fair op 11 juni? Wees er vroeg bij, er worden veel bruikbare spullen 
te koop aangeboden. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht en er zijn leuke prijzen te winnen. 
 
 

Kamp  
Inmiddels bent u op de hoogte gebracht door middel van een brief.  
 
 

Schoolreis 
Ook over het schoolreisje hebt u informatie gehad. We zijn nog op zoek naar één ouder met een auto 
voor de terugreis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Belangrijke data: 
datum activiteiten 

28-05-2019 Juf Jacobien jarig 

30-05-2019 Hemelvaart, leerlingen vrij 

31-05-2019 Vrije dag 

03-06-2019 Kamp, onderbouw vrij 

04-06-2019 Kamp, onderbouw vrij 

05-06-2019 Kamp, onderbouw vrij 

10-06-2019 Pinksteren, vrije dag 

11-06-2019 Start klussen, schoonmaken en verhuizen 

02-07-2019 Laatste dag klussen, schoonmaken en verhuizen 

11-06-2019 Fancy Fair 

11-06-2019 Ledenvergadering 

12-06-2019 Vrije dag onderbouw 

17-06-2019 Schoolreis onderbouw 

24-06-2019 10 minuten gesprekken 

25-06-2019 10 minuten gesprekken 

26-06-2019 10 minuten gesprekken 

01-07-2019 Leerlingen vrij 

02-07-2019 Leerlingen vrij 

03-07-2019 Onderbouw vrij 

04-07-2019 Les in de nieuwe school allen 

08-07-2019 Juf Marianne jarig 

08-07-2019 Musical onderbouw 

09-07-2019 Musical bovenbouw 

09-07-2019 Eten bij Emmy 16.30 uur 

11-07-2019 Laatste schooldag 

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