Schuineslootweg 85
7777RJ Schuinesloot
www.cnbswegwijzer.nl
CNBS De Wegwijzer
cnbsdewegwijzer@cnbswegwijzer.nl
0523-683053

Nieuwsbrief mei 2018
Als ik de baas zou zijn… Hoe zou de wereld er dan uit zien?
Dat is één van de vragen waar de kinderen over nadenken aan de hand van de Bijbelverhalen van
deze periode. We lezen de verhalen van de profeet Samuel en de koningen David en Saul. Het zijn
spannende en meeslepende verhalen, waarin de vraag wordt gesteld wie het eigenlijk voor het
zeggen heeft in een land.
In de bijbel is een koning nooit zomaar een koning. Een goede koning is iemand die voor de mensen
zorgt zoals God dat ook zou doen. Maar waar vind je zo’n koning? Daar blijven de oudtestamentische
verhalen steeds weer naar op zoek. Ook koningen als Saul, David en Salomo zijn niet volmaakt. De
verhalen zetten ons aan het denken over wat eerlijk is en goed, en hoe we zelf iets kunnen laten zien
van goede zorg voor elkaar.
Rond Hemelvaart en Pinksteren onderbreken we de verhaallijn over de koningen om het met de
kinderen te hebben over de hemelvaart en het pinksterverhaal. Aan de hand van deze verhalen
ontdekken kinderen de betekenis van deze feestdagen.

Lidy Tuin

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.
Verzekering elektronische apparaten
Uw kinderen hebben onlangs een brief mee gekregen over het gebruik van de devices bij ons op
school. Graag zouden we de brief nog van enkele ouders willen ontvangen. Alvast hartelijk dank.
Natuurwijs
Inmiddels zijn de groepen 1 t/m 4 en de groepen
7 en 8 naar het bos geweest. Het waren erg
leerzame dagen. Tijdens het bezoek aan het bos
met boswachter Jos Kloppenburg is er ook een
insectenhotel bewoonbaar gemaakt door de
leerlingen. We willen Peter van Oenen en het
plaatselijk belang hartelijk bedanken voor het
vervaardigen van dit insectenhotel.
De groepen 5 en 6 gaan nog op de fiets naar het Kavelbos aan de linker kant van de Schuineslootweg,
richting De Krim op 31 mei. Zij blijven daar de hele schooldag en mogen een lunchpakket meenemen
voor deze dag. Denkt u ook even aan regenkleding en een plastic zak bij een eventuele regenachtige
dag? We fietsen vanaf school naar het bos, de kinderen worden om 08:30 uur op school verwacht en
zijn er om 15.00 uur weer. De kinderen krijgen op school een aantal voorbereidende lessen uit de
methode “Natuurwijs” en na het bezoek volgen er nog een aantal afsluitende lessen.
http://www.natuurwijs.nl/

Lekker lezen

We hebben weer leuke boekentips voor je. Over het Koningshuis, 4/5 mei, de multiculturele
samenleving, ons cultureel erfgoed en over typische dingetjes die ons land bijzonder maken!
Jubileum: vijf jaar op de troon!
Dubbel feest voor Koning Willem-Alexander dit jaar! Niet alleen viert hij op 27
april zijn verjaardag; het is ook vijf jaar geleden dat hij tot koning gekroond werd.
Vertel je klas alles over onze koning en koningin aan de hand van dit boek vol
prikkelende illustraties en mooie foto's.
Voor kinderen van ca. 4 t/m 8 jaar.
Weetjes over het koningshuis
Voor oudere kinderen die meer willen weten over Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima, is er het nét verschenen boek Waarom de koning geen kroon
draagt. Vol korte (fictieve) verhalen en leuke weetjes. Ook over de prinsessen!
Voorlezen vanaf 7 jaar,
zelf lezen vanaf 9 jaar.

100 jaar terug in de tijd...
Nog een gloednieuw boek! 2040 - Een verhaal over oorlog en verzet speelt zich af in zowel
de toekomst als het verleden.
Dit verhaal is gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis: het verzetswerk vanuit de
Koepelkerk in Amsterdam tijdens WO II.
"Een boek dat tot nadenken stemt." - Job Cohen
Geschreven door Gouden-Griffelwinnares Mireille Geus.
Voor goede lezers vanaf 10 jaar.
Vluchten... toen en nu
Het boek De brieven van Mia verbindt op een prachtige manier het heden met het
verleden: een Syrisch meisje, dat in een asielzoekerscentrum in Nederland woont,
ontdekt via brieven het verhaal van de tijdens de Tweede Wereldoorlog gevluchte,
joodse Mia.
Vanaf ca. 11 jaar.

Ingrid & Dieter Schubert vertellen in deze heruitgave van Delfts Blauw
over de Nederlandse cultuur: tulpen, molens, de Gouden Eeuw en natuurlijk...
Delfts Blauw!
Vanaf ca. 4 jaar

Rabobank clubkasactie
Het mooie bedrag wat we door middel van het stemmen bij de Rabobank hebben
binnen gekregen is €310,30. Dankuwel allemaal voor dit mooie bedrag!

Koningsspelen
Wat hadden we mooi weer op de koningsspelen. Veel vrijwilligers hebben ons
geholpen in Schuinesloot op school en op Sportpark “De Kei”. Hartelijk dank
voor uw hulp!

Communicatie met leerkrachten
Wanneer u belangrijke informatie heeft over uw kind of andere zaken en u wilt ons dit digitaal
melden, dan vragen wij van u om hierover een mail te sturen in plaats van een app-bericht. In de
avonduren en het weekend worden deze berichtjes niet altijd gelezen of meteen beantwoord door
de leerkrachten omdat men dan tijd vrij wil maken voor het gezin. Een mail blijft beter zichtbaar en
kan ook beter verwerkt worden in onze administratie.
Mailadressen:
Groep 1 en 2: charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl
mariannelubbers@cnbswegwijzer.nl
Groep 3 en 4: jannekeslot@cnbswegwijzer.nl
henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl
groep 5 en 6: hannekesoepenberg@cnbswegwijzer.nl
jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl
groep 7 en 8: dirkjantempelman@cnbswegwijzer.nl
charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl

ib-er:
directie:

jannekeslot@cnbswegwijzer.nl
lidytuin@cnbswegwijzer.nl

Let op, ons algemeen adres is gewijzigd!!!: cnbsdewegwijzer@cnbswegwijzer.nl
Mediawijsheid en leren, leven en werken in de 21e eeuw, gekoppeld aan onze methoden en beleid
(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,
beleid en toekomstvisie met daarin beschreven de vaardigheden van de 21e eeuw en mediawijsheid.
Op dit moment is er geen nieuws…….

Nieuwe school
Fase 1 en 2 hebben we inmiddels afgerond.
Voor de realisatie van de vernieuwde huisvesting gaan
we uit van de volgende grof uiteengezette aanpak:
 Fase 1: actualisatie van de budgetposten en
selectie installatieadviseur (afgerond)
 Fase 2: uitwerking van het definitief ontwerp
(afgerond in week 8)
 Fase 3: in week 14 weten we wie de school gaat
bouwen
 Fase 4: uitvoering, oplevering en nazorg

3
4

Activiteit
aanbesteding en gunning
uitvoering
oplevering en nazorg

Start
Januari 2018
Juni 2018
Maart 2019

Eind
Week 14
Maart 2019
mei 2019

De offertes van de aannemers zijn in week 14 aangeboden. De verlopige gunning is geweest, er
waren vijf aannemers uitgekozen om een offerte uit te laten brengen. Twee aannemers hebben zich
teruggetrokken. Omdat we nu nog in de bezwaarperiode zitten, kunnen we u nog niet vertellen wie
de aannemer zal zijn. Ook zijn we weer in onderhandeling bij de gemeente omdat de offertes een
beetje hoger uit vielen dan de subsidie die we ontvangen van de gemeente. Dit was natuurlijk ook
wel te verwachten na de mededelingen in de media dat de bouwprijzen de pan uit rijzen. Ook is de
vergunning nog niet binnen, wanneer je twee gebouwen aan elkaar gaat plakken, vraagt dat nogal
wat zorg en aandacht voor de brandveiligheid en andere zaken. Wanneer deze hobbels allemaal
genomen zijn kunnen we starten met de bouw. We blijven positief, het gaat ons zeker lukken.

In de komende nieuwsbrieven kunnen we u wat meer vertellen over het gebruik van de gymzaal de
komende periode. We gaan er alles aan doen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden! De
gymzaal blijft zo lang mogelijk open. De ruimten zullen door middel van stofschotten afgeschermd
worden. De bouw is verdeeld in twee fasen.
 Fase 1: het realiseren van nieuwe kleedkamers aan de voorkant van het gebouw
 Fase 2: het slopen van de kleedkamers aan de achterkant en de bouw van een nieuwe school
Het verslag van het overleg op 29 januari 2018 over het nieuw multifunctioneel gebouw vindt u op
onze site onder de button nieuwe school! Het volgende overleg vindt plaats op 15 mei a.s..
Groen, Groener, Groenst
Hardenberg.nu

Basisschool De Wegwijzer is
door naar tweede ronde 'Het
groenste plein'
Geplaatst op donderdag 19 april 2018 21:39

Schuinesloot - Basisschool De Wegwijzer in Schuinesloot is door naar de tweede ronde van de wedstrijd 'Het
groenste plein'. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de provincie Overijssel. De Wegwijzer gaat door in een
finale met nog negen andere scholen.
Op woensdag 25 april wordt door een kinderjury beoordeeld welke school het mooiste plein heeft ontworpen.
Lidy Tuin, directeur van De Wegwijzer: 'De school is trots op het dorp. Heel veel mensen, jong en oud, uit
Schuinesloot hebben afgelopen woensdag meegeholpen om voor de eindbeoordeling een geweldige pitch te
maken. Wij gaan voor de hoofdprijs!'

We willen Petra Nieuwland en Marianne Engelbertink hartelijk danken voor hun inzet tot nu toe. Zij
worden bijgestaan door een aantal leerkrachten van onze school. Zonder deze ouders, leerkrachten
en jeugd zouden we niet zover zijn gekomen!
Meer informatie over deze wedstrijd, leest u in één van de volgende nieuwsbrieven en onderstaande
site.
https://www.jijenoverijssel.nl/6911/het-groenste-schoolplein-van-overijssel

Belangrijke data:
datum

activiteiten

24-04-2018
27-04-2018 t/m
11-05-2018
15-05-2018
15-05-2018
19-05-2018
21-05-2018
28-05-2018
29-05-2018
31-05-2018
05-06-2018 t/m
08-06-2018
13-06-2018 t/m
15-06-2018
18-06-2018
25-06-2018
26-06-2018

Natuurwijs groep 7 en 8 naar het Kavelbos
meivakantie
10 minuten gesprekken op verzoek groep 1 en 2
Bijeenkomst besturen en organisaties Schuinesloot
Cityrun Hardenberg
Pinksteren
Juf Jacobien jarig
bestuursvergadering
Natuurwijs groep 5 en 6 naar het Kavelbos
Wandelvierdaagse in Slagharen
Kamp bovenbouw/onderbouw vrij
Schoolreisje onderbouw
Vrije middag onderbouw
ledenvergadering

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

