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Nieuwsbrief  november 2018 

In deze periode lezen we bijbelverhalen over het volk Israël op weg naar het beloofde land. Als ze 
vlakbij dat land zijn, gaan een paar verkenners kijken hoe het eruit ziet. Ze komen terug met verhalen 
over een prachtig land, maar ook over grote, sterke mensen die daar al wonen. Is er voor de 
Israëlieten wel plaats? Ook lezen we verhalen over de periode die daarna komt, van de Rechters. Er is 
geen koning in het land, niemand die voor mensen zorgt zoals God dat wil. Daarom wordt het een 
puinhoop in het land en geldt het recht van de sterkste. In die situatie wordt Simson geboren, de 
sterke held met zijn lange haren. Een prachtig verhaal om te vertellen, maar ook een verhaal dat 
vragen oproept. Wordt de wereld mooier en fijner als je je kracht gebruikt? Of wordt het daar alleen 
maar erger van? 
Het thema van deze weken is ‘balans’. Kinderen weten dat balanceren niet altijd makkelijk is. In je 
eentje niet, maar met zijn tweeën balanceren is nog veel lastiger! Probeer maar eens met zijn 
tweeën over een evenwichtsbalk te lopen… Het volk Israël moest in het beloofde land zoeken naar 
balans in het samenleven met andere volken. Die balans vind je niet door het recht van de sterkste te 
laten gelden, zo ontdekken we in de verhalen van Simson. Ook kinderen op school moeten steeds 
weer zoeken naar balans. Is er voor iedereen in de klas ruimte om zichzelf te zijn, zonder dat je 
daarbij anderen in de weg zit? Dat blijft steeds weer een zoektocht. Misschien kunnen de verhalen 
van deze periode helpen om over die zoektocht na te denken. 
We hopen dat de verhalen tot leven komen in de klassen, en dat de kinderen uitgenodigd worden 
om zelf te ontdekken wat deze verhalen hen te zeggen hebben! 
 
Op dit moment gaan onze gedachten uit naar de familie Dollenkamp, wij hopen van harte dat zij 
ondanks deze moeilijke tijd toch ook een klein beetje balans en steun kunnen vinden bij hun naasten 
en hun verdere omgeving.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidy Tuin 
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Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AGV)  
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) van kracht. Deze verordening geldt 
wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die 
persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese 
staatsburgers, onafhankelijk of er al dan niet betaald 
wordt voor diensten of producten. Deze algemeen 
geldende Europese regelgeving geldt dus ook voor het 
onderwijs. 
 
Verplichtingen van het bestuur: 
 

 
 
Onze eerste actie 
Onze eerste actie was een nulmeting. Deze hebben we uit laten voeren door Rein Advocaten& 
adviseurs. Op deze manier hebben we een beeld verkregen in hoeverre we als onderwijsinstelling 
voldoen aan de AVG. In dit rapport staan een aantal aanbevelingen waar we binnenkort mee aan de 
slag gaan met een werkgroep in bijeenkomsten die 1 keer per 3 weken plaats vinden. 
Naast deze werkzaamheden wordt er voor onze school een Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
aangesteld vanuit ons Administratie kantoor Akorda. Zij is daarom voor onze school aangemeld bij de 
Autoriteit Gegevensbescherming. 
 
Onze tweede actie  
In het kader van deze nieuwe privacywet hebben we een “Toestemmingsformulier” ontwikkeld. U 
ontvangt binnenkort via uw kind(eren) dit formulier. Op dit formulier kunt u eenmalig aangeven waar 
u toestemming voor geeft.  
Onze eerste AVG bijeenkomst is op 1 november 2018. In deze bijeenkomst wordt ook het 
toestemmingsformulier behandeld, daarna kunnen we het formulier verspreiden. 
 
 

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 

 
We hebben weer leuke boekentips voor je!  

Voor nieuwsgierige kleuters 
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Engelse boeken voor kinderen in groep 6,7 en 8 

 
 

Actie schoenendoos 
De schoenendozen kunnen deze week nog worden ingeleverd. Wat fijn dat u 
met uw kinderen hebt meegedaan aan deze actie, we willen u en de kinderen 
daarom ook  hartelijk danken voor  de mooi gevulde dozen. We kunnen nu weer 
heel veel kinderen blij maken. www.actie4kids.org.  
 
 
 
 
 

Pepernotenactie 
Ter herinnering: 
De leerlingen kunnen nog t/m vrijdag 2 november het geld en het formulier van de pepernotenactie 
inleveren  bij de leerkracht.  
 
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Danique Edelijn, 23 jaar en woonachtig in Bergentheim.  
Sinds het begin van dit schooljaar ben ik een nieuw gezicht hier op CNBS de Wegwijzer. Ik ga hier aan 
de slag als onderwijsassistent.  
Na mijn MBO studie ben ik 2 jaar werkzaam geweest als onderwijsassistent. Ook heb ik 3 jaar in de 
kinderopvang gewerkt. Toch wilde ik graag weer werken in het onderwijs. 
Gelukkig zag ik een vacature voor deze baan en inmiddels werk ik hier bijna 2 maanden. Ik ga 
kinderen individueel of in groepjes begeleiden buiten de klas, of ik zal zelf aanwezig zijn in een klas 
ter ondersteuning van de leerkracht.  
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te gaan wandelen, zwemmen, naar de bingo te gaan of om een 
spelletje te doen. 
Ik ben van maandag t/m vrijdag aanwezig dus als er verder nog vragen zijn, stel ze gerust een keer. 

Tot snel in de wandelgangen! 
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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.  
 
Zoals u weet zijn we gestart met de digitale methode “Snappet”(de methode waarbij we het 
gepersonaliseerd leren willen bevorderen). De leerkrachten en de kinderen beheersen nu het 
rekengedeelte van de methode. We kunnen nu zeggen dat dit gedeelte is geïmplementeerd in ons 
onderwijs. Natuurlijk blijven we het rekenen 2 keer per jaar borgen/volgen d.m.v. een gedegen 
zelfevaluatie. De kwaliteit van het rekenen maar ook van de methode wordt jaarlijks onderzocht 
d.m.v. een kwaliteitskaart, ook is rekenen een structureel agendapunt tijdens de plenaire 
vergaderingen. 
In januari starten we met spelling, ons beleidsplan wordt daarop weer aangepast. 
 
 

Nieuwe school 
Inmiddels liggen de dakplaten op de muren en 
de isolatie ligt klaar om bevestigd te worden.  
 
Op 29 oktober is er een laatste bijeenkomst 
geweest van gebruikers van “Ons Trefpunt” en 
bestuurders uit het dorp. Er zijn afspraken 
gemaakt voor een volgend gebruikersoverleg 
rondom “Ons trefpunt” op 11 maart 2019.  
Voor de dorpsagenda kunt u Marianne 
Engelbertink 
(mariannesanders007@hotmail.com) benaderen, zij verzamelt alle activiteiten van de school, Ons 
Trefpunt en andere besturen om deze vervolgens te kunnen plaatsen op de site van het Streekbelang 
De Belte/Schuinesloot. Op deze manier proberen we te voorkomen dat de plaatselijke  activiteiten 
die georganiseerd worden elkaar zullen overlappen. Deze activiteiten zullen straks ook zichtbaar zijn 
op een scherm in de centrale hal van het nieuwe gebouw. 
 
Voor de planning van de bouw zie onderstaand schema: 
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Belangrijke data: 
datum activiteiten 

01-11-2018 Informatieavond van het Vechtdal College bij ons op school 19:30 uur 

02-11-2018 Uiterste datum inleveren schoenendozen 

02-11-2018 Uiterste datum inleveren pepernotenactie 

05-11-2018 Deze week 10 minuten gesprekken op verzoek 

05-11-2018 Start klussen inrichting Ons Trefpunt 

06-11-2018 Bestuursvergadering met MR 

06-11-2018 Fietskeuring vanaf groep 3, fiets mee naar school 

07-11-2018 Informatieavond Nieuwe Veste bij ons op school 19:30 uur 

11-11-2018 Juf Henrike jarig 

13-11-2018 Pepernoten inpakken 18:30 uur 

14-11-2018 Vrije dag onderbouw 

20-11-2018 Groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum Amsterdam, tijden hoort u van de 
leerkracht 

04-12-2018 10 minuten gesprekken groep 1 en 2 

05-12-2018 Sinterklaas 

06-12-2018 Groep 1 en 2 een vrije middag. Let op staat niet in het vakantierooster! 

12-12-2018 Vrije dag onderbouw 
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