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Nieuwsbrief  november 2021 

Dromen 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al was aangegeven, krijgt onze missie, “elke leerling op onze school 
verdient passend onderwijs met aandacht op en naast zijn/haar niveau en verder,”  structuur en 
een goede bodem in ons onderwijs. We kunnen u vertellen dat er een behoorlijke vooruitgang is 
geboekt op individueel-, groeps- en schoolniveau. Er wordt erg hard gewerkt door leerlingen, 
leerkrachten en natuurlijk ook door u. Geweldig om te zien hoe iedereen samenwerkt om de leerling 
dat te geven, wat hij/zij nodig heeft. Dankzij kundige onderwijsassistenten, kunnen de leerkrachten 
veel leerlingen individueel en in groepjes begeleiden.  
Het team heeft in de afgelopen periode de volgende trainingen gevolgd: 

• “Implementatie van Blink” onze nieuwe Zaakvakkenmethode; 

• “Hey kom je buiten spelen” een methode voor bewegend leren en sociale/emotionele 
ontwikkeling op het plein;  

• “Executieve functies” deze training is verzorgd door “Breinhelden”. In de vorige nieuwsbrief 
heb ik u daar al over geïnformeerd.   

Tijdens de 10-minuten-gesprekken bespreekt de leerkracht met u, hoe het met uw kind gaat, wat de 
doelen zijn voor de komende periode en waar zij ook met medewerking van u naar toe willen 
werken. 
De dromen over de speerpunten die we hadden aan het begin van dit jaar, krijgen langzaam meer 
gestalte. Wij zijn erg trots! 
 
Dromen staan ook beschreven in de bijbel. Het thema van deze periode is, ‘In je dromen!’ De 
verhalen over Jozef en zijn broers gaan ook over dromen. Het zijn prachtige verhalen, waarin veel 
herkenbare dingen gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn jaloers. De broers 
van Jozef verkopen hem als slaaf naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog niet voorbij: In Egypte wordt 
hij onderkoning en uiteindelijk komen die zelfde broers bij hem graan kopen. Net als bij het verhaal 
van Jakob en Esau heeft ook hier de vergeving het laatste woord. Zo laten de verhalen zien hoe 
mensen samen verder kunnen, ook als er erge dingen gebeuren. Én de verhalen maken duidelijk dat 
mensen er ook in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef vertelt dat God steeds bij hem is geweest, 
ook toen hij in de put zat en in de gevangenis. 
Met de kinderen verkennen we welke dromen zij zelf en anderen kunnen hebben. In je dromen 
kunnen fantastische dingen gebeuren, die je overdag misschien niet voor mogelijk houdt. Er kunnen 
ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat het ‘maar een droom was’. Zo kunnen 
dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en waar je bang voor bent. 
We hopen dat de verhalen weer inspirerende gesprekken opleveren in de klas! 
           Lidy Tuin 
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10 minuten gesprekken voor groep 3 t/m 8 
De 10 minuten gesprekken vinden plaats op 8 en 9 november. Inmiddels heeft u een schema met 
afspraken ontvangen. Wanneer u van plan bent om met een andere ouder/verzorger te ruilen, dan 
horen we dit graag op tijd. 
 
De 10-minuten gesprekken voor groep 1 en 2 vinden plaats in week 48. U ontvangt hiervoor een 
uitnodiging. 
 
 

Update Corona 
Afgelopen dinsdag hebben we gehoord dat de regels weer worden aangescherpt ter voorkoming van 
nog meer besmettingen. 
De richtlijnen voor het basisonderwijs blijven op dit moment nog hetzelfde.  
Wel willen we van u vragen:  

• om de anderhalve meter in acht te nemen op het plein en ook in de school; 

• tijdens de inloop bij de kleuters, ook afstand te houden van elkaar; 

• tijdens het wachten voor de aankomende 10-minuten-gesprekken, deze afstand aan te 
houden; 

• zoveel mogelijk vragen of mededelingen te doen via de mail of telefoon; 

• bij klachten passend bij Corona, de school niet te betreden; 

• leerlingen met erge klachten en/of koorts, thuis te laten; 

• uw handen te desinfecteren bij de ingang. 
We schudden nog steeds geen handen, blijven voorzichtig en hopen natuurlijk ook op uw 
medewerking. 
 
 

Informatieavonden VO groep 8 
De tijd van zoeken naar goed voortgezet onderwijs voor uw kind is weer aangebroken. We snappen 
dat het moeilijk is om uit al het aanbod van mooie aanbevelingen, acties en reclame van de 
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in uw omgeving, een keuze te maken. 
De leerkracht van groep 8 wil u daar graag mee helpen wanneer u dit moeilijk vindt. Maak gerust een 
afspraak, hij doet dit graag. Onze groep 8 leerlingen moeten natuurlijk ook zelf ervaren hoe het er op 
verschillende scholen aan toe gaat. De vo-scholen geven aan, dat wanneer de leerling een school 
bezoekt onder schooltijd, dit ook leertijd is. Dit is natuurlijk ook zo, maar ondertussen missen ze wel 
kostbare leertijd op hun eigen school. Zou u daar een beetje rekening mee willen houden? Er zijn ook 
verschillende voorlichtingsafspraken gemaakt op onze school, deze kon/kunt u vinden in de kalender 
of zijn op papier meegegeven aan uw zoon of dochter. Ook de open dagen die wij “doorkrijgen” van 
de scholen staan in de kalender. U kunt natuurlijk ook de websites bekijken van de verschillende 
scholen. Afgelopen periode is gebleken, dat er hier en daar nog iets gewijzigd is, omdat de open 
dagen op dezelfde dagen waren gepland. Houd daarom het weekblad de Toren ook goed in de gaten. 
Nogmaals, wij informeren u graag over de verschillende scholen en geven u hierbij ook een advies. 
 
 



Hey kom je buiten spelen/Beweegwijs 
We gaan aan de slag met bewegen in en 
buiten de school. Wijs bewegen houdt voor 
ons in: bewegen passend bij de 
mogelijkheden van elk individueel kind. We 
zoeken steeds naar een aanbod dat past bij 
dat kind op dat moment. Samen proberen 
we elk kind elke dag (met plezier) te laten 
bewegen. De nadruk ligt daarbij op spelen 
en beleving. De integrale aanpak kenmerkt 
zich door de verbinding van het onderwijs 
van binnen naar buiten. Op een duurzame manier, zo mogelijk met hergebruik van (een gedeelte) 
van de huidige speeltoestellen, maken we de schoolomgeving “toekomstbestendig”, je kunt er 
heerlijk spelen en veilig je vrije tijd doorbrengen. Maar ook onderwijsdoelen worden buiten 
zichtbaar: sport en spel, techniek, natuurbeleving, theater, dans en muziek, het biedt voor alle 
kinderen een rijke ontwikkelomgeving. We maken met ons team onze eigen keuzes, de omgeving 
wordt ontwikkelingsgericht ingericht. We gebruiken daarbij de kleurenmethodiek die is ontwikkeld 
door gedragsdeskundige Erik Boot. De beleving en de ontwikkeling van de leerlingen staat centraal. 
Beweeg Wijs maakt optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Dat gaat stap 
voor stap waarbij we als schoolteam in geleidelijk tempo trainingen volgen om ons te ontwikkelen 

van pleinwacht tot pleincoach. Daardoor komt er meer oog 
voor motorisch minder vaardige kinderen, het bewegend leren 
en voor kinderen die het buiten zijn soms als sociaal onveilig 
ervaren, met natuurlijk ook ruimte voor de vaardige kinderen. 
Tenslotte is “veiligheid” voor iedereen een speerpunt; welzijn 
op het plein leidt tot ontwikkeling, plezier en kwaliteit.  
Juf Charlotte, meester Jim en onze lio-stagiair Justin worden 
getraind door de mensen van Beweegwijs. Zij vormen het 
beweegteam en coachen leerkrachten en leerlingen. (zie het 
filmpje op facebook en in de schoolapp) 

 
 

Schoolapp (herinnering) 
We zijn in een nieuw schooljaar beland, wilt u zelf even kijken of uw kinderen in de juiste groepen 
staan vermeld? Dit kunt u zelf aanpassen in het ouderportaal op de site. 
Hebt u nog geen account aangemaakt in het ouderportaal, dan kunt u de schoolapp niet gebruiken 
(activatiecode: wegwijzer7777). Voor meer informatie of een handleiding, zie de schoolsite of vraag 
de leerkracht/directeur. Op dit moment onderzoeken we ook de werking van andere schoolapps. 
Mochten we gebruik gaan maken van een andere schoolapp dan hoort u dat tijdig. Voor nu kunt u de 
huidige schoolapp gebruiken. Het nieuws van de groepen is wekelijks in de schoolapp te lezen. 

 
 

Sinterklaas 
Wij verwachten Sinterkaas te ontmoeten op vrijdag 3 december. Ouders betalen hiervoor een klein 
bedrag. De bovenbouw kinderen kopen een cadeautje voor elkaar. Voor deze activiteiten ontvangt u 
een brief met informatie van de leerkrachten of krijgt u informatie via de schoolapp. 
 
 

Kerst 
Kerst vieren we dit jaar op 22 december met ouders. Dit alles is natuurlijk ook nog even onder 
voorbehoud. We weten nog niet welke regels t.a.v. Corona er dan zijn. Verdere informatie ontvangt 
u voor de 22e per mail. 



 
 

 
Belangrijke data: 

datum activiteiten 

05-11-2021 Voorlichting 7 Linden voor de leerlingen van groep 8 in de klas 

06-11-2021 Vrijwilligersochtend 

08-11-2021 10 minuten gesprekken 

09-11-2021 10 minuten gesprekken 

09-11-2021 Voorstelling groep 7 en 8 

11-11-2021 Juf Henrike Veninga-de Jonge jarig 

15-11-2021 Week van de techniek 

16-11-2021 Voorlichting Vechtdal College Dedemsvaart (zie kalender en site Vechtdal 
College) 

23-11-2021 Voorlichting Vechtdal College Dedemsvaart (zie kalender en site 
Vechtdalcollege) 

25-11-2021 Voorlichting Vechtdal College Hardenberg (zie kalender en site Vechtdal 
College) 

26-11-2021 Innofuture techniek groep 7 en 8 (zie kalender) 

30-11-2021 Vrije middag onderbouw 

03-12-2021 Sinterklaas op school 

22-12-2021 Kerst  ’s avonds (onder voorbehoud) 

27-12-2021 Kerstvakantie 

 

Houd de kalender op de site regelmatig in de gaten, er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in 
de loop van de nieuwsbriefperiode!!!!! 

 

Info voor de nieuwe nieuwsbrief kunt u een week voor de 1e van de maand sturen naar  
info@cnbswegwijzer.nl 

 

Info voor het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u sturen naar  info@cnbswegwijzer.nl. Graag 
in jpg, png of pdf formaat aanleveren. 

 

Voor uw reclame op het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u contact opnemen met Lidy Tuin, 
tel: 0523-683053 of per mail: info@cnbswegwijzer.nl 

 
https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/  
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Gebruikt u onze schoolapp al? Kijk op onze website onder de button ouders, voor de instructie!! 
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