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Nieuwsbrief  november 2019 

Uitweg 

We lezen deze periode verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en 
Rebekka; over Jakob, Lea en Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s uit het leven 
aan de orde komen, zoals angst, bezorgdheid en jaloezie, maar ook hoop, liefde en verrassing. In 
deze oeroude verhalen gaat het over gevoelens en gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken. 

Het thema van deze periode is ‘Uitweg’. Het lijkt af en toe alsof het verhaal van Abraham en zijn 
familie aan een zijden draadje hangt. Ze komen in situaties terecht waarvan je zou kunnen denken: 
Hoe moet dit ooit nog goed komen? Hoe kan dit verhaal nog verder gaan? We horen over Lot, die in 
Sodom terechtgekomen is: een stad vol onverdraagzaamheid en haat. We horen hoe Abraham en 
Sara proberen God een handje te helpen bij het vervullen van zijn belofte, waarmee ze het alleen 
maar erger maken. We horen over Hagar: een moeder die met haar kind de woestijn in wordt 
gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet voor zijn eigen familie. 

Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het zijn ook verhalen van hoop, 
waarin mensen een uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat leren 
van deze verhalen. De verhalen zijn oefenplaatsen voor het echte leven. Je leert er om je ogen en 
oren op te houden, om te blijven zoeken naar kansen en openingen. En ook om een beetje 
vertrouwen te hebben. Want als jij de weg niet weet, zal er vroeg of laat iemand zijn die je bij de 
hand neemt. Zo maak je een nieuw begin! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lidy Tuin 
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Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AGV)  
Het bestuur heeft de opdracht om u te informeren over de manier waarop wij met AGV omgaan. In 
de afgelopen nieuwsbrieven hebben we dit uitvoerig omschreven. Meer informatie kunt u in het 
vervolg vinden op onze site en in de schoolgids. 
 
 

Communicatie 
Wij beschikken over de volgende communicatiekanalen in volgorde van belangrijkheid: 

• De schoolsite: op de schoolsite kunt u heel veel vinden, bij het kopje groepen vindt u 
bijvoorbeeld de huiswerkopdrachten voor de verschillende groepen en daarbij voor de 
onderbouw de dagelijkse/wekelijkse onderwerpen die behandeld worden. Ook zijn er veel 
formulieren te downloaden en kunt u documenten vinden onder het kopje school.       
Brieven die collectief aan u worden verstuurd kunt u terugvinden onder nieuwsbrieven. We 
beperken het aantal foto’s op de site, foto’s van evenementen kunt u terug vinden op onze 
facebookpagina. De groepsinformatie heeft voor ons  grote prioriteit op dit moment, dit 
onderwerp gaan we beter wegzetten voor de toekomst. U moet de schoolsite zien als 
belangrijkste informatievoorziening.  

• De nieuwsbrief: deze wordt nu maandelijks verstuurd per mail op de 1e van de maand en is 
ook terug te vinden op onze site. U kunt zich abonneren via onze site.                                    
Ook de frequentie van de uitgifte van deze brieven is voor ons op dit moment een 
agendapunt. U hoort binnenkort van ons of dit zo blijft of dat we de nieuwsbrief vaker uit 
gaan geven. 

• Schoolapp: de schoolapp moet u zien als verlengstuk van de schoolsite, een stukje verrijking 
om snel even de kalender in te zien, een snelle berichtgeving (pushbericht) van onze zijde te 
ontvangen, de groepsinformatie (heeft nu onze prioriteit en daar wordt aan gewerkt), de 
nieuwsbrief in te zien of ons te contacten op elke plek waar u maar bent. Het is geheel aan u 
of u de app installeert op uw telefoon. 
Zie het instructiefilmpje op 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! 

• De facebookpagina: deze pagina kunt u zien als de schoolkrant van vroeger. Hier worden 
veel foto’s en activiteiten gedeeld. Nogmaals, belangrijke informatie vindt u op onze site en 
wordt rechtstreeks gedeeld met u via een mail en is niet altijd te vinden op de 
facebookpagina. Op de facebookpagina vindt u vluchtig nieuws. 

• De groepswhatsapp: sinds kort is er voor elke klas een groepsapp aangemaakt. Deze wordt 
beheerd door een aangewezen moeder/vader in de groep. De leerkrachten nemen niet deel 
aan deze appgroep en zien dus ook niet wat er besproken wordt in de appgroep. Zij hebben 
contact met de beheerder van de groep. De appgroep is bedoeld om vluchtige informatie te 
delen met de ouders van de groep. Te denken valt aan, oproepjes voor vervoer, oproepjes 
voor hulp bij activiteiten op school, cadeau voor school van groep 8, enz. Het is niet de 
bedoeling dat er over en weer geappt wordt over andere zaken, over ouders of leerlingen. 
Belangrijke informatie delen we dan ook niet in deze groepsapp. 



• Communicatie met leerkrachten (en nogmaals de emailadressen onze 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: henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl 

charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl 
groep 5 en 6: hannekesoepenberg@cnbswegwijzer.nl 

   jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl 
groep 7 en 8:  dirkjantempelman@cnbswegwijzer.nl 

   jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl 
ib-er:  henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl 
directie: lidytuin@cnbswegwijzer.nl 

 
Let op, ons algemeen adres is gewijzigd!!!: info@cnbswegwijzer.nl 
 

 

Nationaal schoolontbijt 
Voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 is er op 7 november een ontbijt op school. Dit ontbijt 
wordt gesubsidieerd door de overheid. 
 
 

Schoolfruit 
Vanaf volgende week woensdag ontvangen we weer fruit voor onze leerlingen. Zie meegezonden 
Flyer. 

 
 

Lekker lezen 
 
We hebben weer leuke boekentips voor je!  

 

We willen u graag een aantal boeken aanbevelen van Manon Sikkel. Manon Sikkel werd bekend met 
haar boeken over Elvis Watt miljonair, Izzy Love en Geheim Agent Oma. Ze won drie keer de Prijs van 
de Nederlandse Kinderjury en twee keer de Pluim van de Senaat. Ze studeerde af als taalpsycholoog 
en is daarnaast freelance journalist. Zij is op dit moment de Kinderboekenambassadeur 2019 – 2021. 
 

www.instagram.com/manonsikkel/ 
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Juf Marianne even uit de running 
Juf Marianne moest afgelopen week even een kleine operatie ondergaan. Zij was daardoor afgelopen 
week afwezig en zal ook volgende week nog even thuis blijven. Het gaat gelukkig goed met haar en 
we wensen haar natuurlijk van harte beterschap! 
We hebben haar plek afgelopen week op kunnen vullen, maar voor volgende week wordt het iets 
moeilijker. We hebben de inval voor bijna alle dagen kunnen regelen, behalve voor 
donderdagmorgen 7 november. Daarom zijn wij helaas genoodzaakt groep 1 en 2 vrij te geven op 
deze morgen omdat er tot nu toe geen invaller gevonden is. 
 
 

Staken op 6 november 
In de brief van 14 oktober hebt u kunnen lezen dat ook wij gaan staken op 6 november en de deuren 
van de school even dicht doen. In deze brief vindt u alle informatie over het staken en waarom wij 
staken. 
Toch zijn er nog een aantal vragen bij ons binnengekomen over het staken. Daarom nog even de 
volgende informatie: 
U vraagt zich waarschijnlijk af wat we gaan doen met de T-shirts die uw kinderen mee mochten 
nemen naar school. We willen de shirts gebruiken om samen met de kinderen onze zorg over het 
onderwijs uit te dragen. We doen dit samen met hen, omdat het om de kinderen gaat! Het gaat om 
de toekomst van onze kinderen. Daarover maken we ons grote zorgen en dat willen we graag 
kenbaar maken met hen. Op het shirt komt te staan: “wij zijn geen topprioriteit.” Wij willen van alle 
kinderen een groepsfoto maken, waar de tekst van hun shirt goed op te lezen is. Deze plaatsen we op 
Facebook. Zo dragen wij onze zorg om onze kinderen uit. Onze kinderen zijn namelijk wel degelijk 
topprioriteit!! Zeker voor ons, nu ook nog voor Den Haag. 
Wij hopen van harte dat u ons steunt en dit ook een topprioriteit vindt! 
                                                                                                                                                                                                                     
 

 
 
 



 

Belangrijke data: 
datum activiteiten 

04-11-2019 10 minuten gesprekken zie rooster site nieuwsbrieven 

05-11-2019 10 minuten gesprekken zie rooster site nieuwsbrieven 

05-11-2019 Informatieavond de 7 Linden Dedemsvaart, zie kalender en de site van de 7 
Linden 

05-11-2019 Fietskeuring groep 3 t/m 8  

05-11-2019 Naschoolse activiteit bestemd voor leerlingen die zich hebben opgegeven via 
de cultuurkoepel 

06-11-2019 Top en Masterklas zeven Linden zie site zeven Linden 

06-11-2019 Staking, leerlingen zijn die dag vrij 

07-11-2019 Groep 1 en 2 de hele dag vrij (door gebrek aan invallers) , de bovenbouw en 
groep 3 en 4 zijn alleen  ’s middags vrij in verband met een training van de 
leerkrachten 

07-11-2019 Nationaal Schoolontbijt voor groep 3 t/m 8 

08-11-2019 Voorstelling Guppie groep 1 en 2 

09-11-2019 Voorlichting groep 8 bij ons op school, nieuwe Veste, zie kalender 

november Verschillende informatieavonden op het voortgezet onderwijs, zie kalender 

11-11-2019 Juf Henrike jarig 

13-11-2019 Start schoolfruit, elke woensdag en donderdag, zie kalender en flyer 

14-11-2019 Informatieavond op school van het Vechtdal College te Hardenberg 19.30 uur 

25-11-2019 Nio toets groep 8 

26-11-2019 Voorlichtingsavond Vechtdal College Dedemsvaart, zie site Vechtdal College 

28-11-2019 Vrije middag groep 1 t/m 4 

05-12-2019 Sinterklaas 

06-12-2019 Kerstborrel vrijwilligers 

18-12-2019 Kerstfeest ’s avonds, verder informatie volgt via mail 

23-12-2019 kerstvakantie 
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