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Nieuwsbrief mei 2017
Beste ouders/verzorgers,
Je bent al een hele tijd naar iets aan het zoeken en ontdekt dan ineens dat het al die tijd al vlak voor
je neus ligt. Voor veel kinderen en volwassenen een herkenbare situatie. Hoe kan het dat ik dat niet
gezien heb, denk je na die tijd. In deze weken werkt Kind op Maandag met het thema ‘Kijk je ogen
uit!’. Dat is iets anders dan ‘kijk uit je doppen!’. ‘Kijk je ogen uit’ is een uitnodiging, om oog te krijgen
voor wat mooi en goed is in de wereld om je heen. Dat het niet altijd makkelijk is om dat te doen,
blijkt wel uit de Bijbelverhalen van deze weken. Na Pasen horen we over twee mensen die op weg
zijn van Jeruzalem naar Emmaüs. Onderweg praten ze over Jezus, die gekruisigd en begraven is. Ze
hebben niet door dat hij al die tijd naast hen loopt.
Deze weken lezen we met de kinderen ook verhalen uit het boek Genesis, over de ‘wording’ van alles
wat leeft. ‘God zag dat het goed was’, vertelt het Bijbelverhaal steeds opnieuw. Wij kijken deze
weken met God mee naar de schepping, om te zien waar we blij en vrolijk van worden. Maar we
hebben ook oog voor wat niet goed gaat, voor de dingen die beter anders kunnen. Het boek Genesis
vertelt dat God een nieuw begin met mensen wil maken, ook als ze er een puinhoop van hebben
gemaakt. Als mensen weer oog krijgen voor liefde en vrede, begint het verhaal van Gods goede aarde
opnieuw. Dan is het elke keer een beetje Pasen!

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

Een aantal boeken voor u getipt!
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?

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 tvkijken 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!

Gezocht verkeersouders, verkeersopa’s en verkeersoma’s
We zijn nog steeds op zoek naar twee nieuwe verkeersouders of verkeersopa’s en verkeersoma’s die
de veiligheid rondom de school bewaken, mee helpen met verkeersprojecten en het verkeersexamen
van groep 7. Inmiddels hebben zich twee ouders opgegeven voor het aanstaande verkeersexamen
voor groep 7, daarvoor onze hartelijke dank! Het zou toch mooi zijn wanneer er twee (groot)ouders
zijn als vast aanspreekpunt voor het examen en de andere activiteiten.
Mediawijsheid en leven en werken in de 21e eeuw
gekoppeld aan onze methoden(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 met daarin beschreven de vaardigheden van de 21e eeuw en
mediawijsheid.
Op dit moment proberen we met ons team een nieuwe visie te bepalen om te kunnen starten in
onze nieuwe school. Deze visie is dan ook bepalend voor de inrichting/indeling van de nieuwe school.
In de volgende nieuwsbrieven zullen we u iets vertellen over deze ontwikkelingen.
Nieuwe school
Op dit moment zijn we nog bezig met de kostenraming,
dit neemt even wat tijd in beslag. We hopen u
binnenkort weer iets meer te kunnen vertellen. Wel
kunnen we u het voorlopig ontwerp laten zien (zie
tekening). Met dit ontwerp zijn we aan het werk, er
worden gedurende deze periode nog wijzigingen
aangebracht.

Beheer/coördinatie Ons Trefpunt
Ons bestuurslid Sandra Douwes neemt de zaken op
vrijwillige basis waar tot de zomervakantie. Voor
afspraken, huur, feestjes of andere vragen, is zij te
bereiken onder de nummers 0523234915/0633681521 of per mail
onstrefpunt1@gmail.com. Op dit moment zijn we in
gesprek met vrijwilligers voor het beheer en de
coördinatie van Ons Trefpunt voor na de
zomervakantie.

Schoonmaak “Ons Trefpunt”
Zoals u waarschijnlijk wel weet wordt "Ons Trefpunt" schoongemaakt door een aantal vrijwilligers.
Nu is het zo dat een aantal van hen al schoonmaken vanaf de bouw van "Ons Trefpunt", zij willen
daarom nu toch graag een keer stoppen en het stokje overdragen aan een andere generatie.
We zouden het daarom heel fijn vinden wanneer er een aantal nieuwe dames/heren dit op zich wil
nemen. We kunnen dan de zaalhuur voor de sportactiviteiten en de dorpsactiviteiten zo laag
mogelijk houden. Op deze manier kan iedereen tegen een niet al te hoge contributie blijven
deelnemen aan de (sport/dorps)activiteiten in “Ons Trefpunt” en blijft Schuinesloot een actief en
leefbaar dorp.
De schoonmaak vindt één keer in de twee à 3 maanden plaats op een dinsdagavond van 18.30 uur
tot 20.00 uur, op een woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur of op een donderdagmiddag van
13.00 uur tot 15.00 uur. De eerste data zijn dinsdag 2 mei, woensdag 3 mei en donderdag 4 mei. Op
dit moment gebeurt dit in gezellige teams van 4 à 5 personen.
We zouden het erg mooi vinden wanneer de schoonmaakactiviteiten
die nu plaatsvinden, ook in het komende jaar samen met u door
kunnen gaan.
Wanneer de nieuwe school klaar is bekijken we alles opnieuw. U kunt
zich opgeven voor deze schoonmaakactiviteiten bij Sandra Douwes. U
kunt haar bereiken onder nummer 0633681521 of mailen naar
onstrefpunt1@gmail.com .

Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin jullie wonen
heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar jullie kunnen ook
tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken
graag met jullie mee.
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind
een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven.
Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangen jullie een uitnodiging.
► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar is veranderd. We doen het onderzoek nu in
twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op
een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het tweede
deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige.
► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind.
U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld
over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan contact met u op.
► Als uw kind in groep 8 zit
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of
loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl

Wat hebben we genoten van de City Run
Op vrijdag 21 april was het dan zover, een aantal leerlingen, ouders en leerkrachten deed mee aan
de City Run in Hardenberg. Het was een prachtige avond, een beetje koud voor de toeschouwers
maar het bleef droog.
We willen jullie feliciteren met jullie prestaties op de verschillende afstanden. We hebben er van
genoten. En nu maar weer in training voor de volgende City Run! Nog meer foto’s vindt u op onze
facebook pagina.

Uitslagen

Dinsdag 2 mei gaan we trainen voor de avond-wandel-vierdaagse!

Schoolfruit
Wat fijn dat u allen een positief gehoor heeft gegeven aan het verzoek om op woensdag en
donderdag fruit mee te geven aan uw kinderen!!
Het gaat heel goed, we merken zelfs dat op de overige dagen ook veel meer fruit wordt mee
genomen naar school. Laten we dit zo proberen te houden!!
Gezonde school!
Want nogmaals: wat een kind eet, is natuurlijk
de verantwoordelijkheid van de ouders of
verzorgers. Wij zien het echter ook als onze
taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl.
Bijvoorbeeld met het eten van groente en fruit.
Spelenderwijs ontdekken de kinderen dan ook
meer over waar ons eten vandaan komt en over
het lichaam. Die vorm van leren door ervaren
werkt goed. U plukt daar overigens ook thuis de
vruchten van. Uit onderzoek blijkt dat
schoolfruitdagen ervoor zorgen dat kinderen
ook na school vaker fruit en groente eten.

Wat kunt u meegeven?
Op de schoolfruitdagen kunt u uw kind fruit of groente meegeven. Bijvoorbeeld een appel, peer,
banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven. Of een bakje met snacktomaten, een
stuk komkommer, wortel of paprika. Variatie is leuk, lekker en goed voor de smaakontwikkeling van
uw kind.

Belangrijke data:
datum
01-05-201704-05-2017
05-05-2017
09-05-2017
09-05-2017
17-05-2017
25-05-201726-05-2017
28-05-2017
30-05-201702-06-2017
05-06-201707-06-2017
14-06-201716-06-2017
20-06-2017

activiteiten
Gesprekken op verzoek
Bevrijdingsdag, kinderen vrij
Voorstelling groep 7
Bestuursvergadering
Vrije morgen groep 1 t/m 4
Hemelvaart kinderen vrij
Juf Jacobien jarig
avondwandelvierdaagse
Pinksteren, lang weekend
Kamp bovenbouw, groep 1 t/m 4 vrij
Schoolreis

