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Wat wordt het 
 
We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen: over 
schepping en geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. Maar 
dat betekent niet dat ze alleen over het verleden gaan – het zijn ook verhalen over vandaag en 
morgen. Over hoe het donker kan zijn, en wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt als mensen 
ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar ook over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de 
toekomst. Als je deze verhalen leest, ontdek je dat niet alles blijft zoals het is. Er is verandering 
mogelijk, voor jou zelf en voor de wereld. 
 
Aan het begin van het schooljaar is dat een belangrijke vraag. Wat wordt het voor een jaar op 
school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook tegenop? En hoe 
gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om dit schooljaar tot een succesvol 
jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door anderen? De verhalen kunnen helpen om 
daarover na te denken. 
 
En natuurlijk vragen mijn team en ik ons dat ook af, wat wordt het, kunnen we in onze nieuwe 
school onze visie uitdragen? Kunnen we wennen aan alle nieuwe dingen? Kunnen we wennen aan 
de ruimtes?  
Het nieuwe gebouw gaat verder in de 21e eeuw waarin we ons onderwijs op een juiste manier 
verder kunnen uitvoeren, passend en uitdagend in een ononderbroken ontwikkeling bij het niveau 
en de talenten van elke leerling. 
 
 
Ik wens u, de leerlingen en mijn team veel succes en een mooi schooljaar in het nieuwe gebouw! 

 
“De beste wegwijzer is de leerling zelf” 

 
        -Luc Stevens- 
 
 
 

 
Lidy Tuin 
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Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AGV)  
 
Verplichtingen van het bestuur: 

 
Acties 

• Samen met een werkgroep van éénpitters uit de gemeente 
Hardenberg en Ommen en de Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) van ons administratiekantoor is de 
directeur bezig om een aantal documenten samen te stellen 
die noodzakelijk zijn voor/bij deze nieuwe wetgeving. Deze 
documenten kunt u vinden op onze site en zijn op te vragen bij 
de directie; 

• Verwerkersregister: de verwerkers overeenkomsten van verschillende partijen zijn getekend 
en worden vastgelegd in het verwerkersregister; 

• De FG controleert bij ons op school structureel of we ons houden aan de AVG wetgeving en 
brengt samen met de directeur verbeteringen aan. 

 

Regels n.a.v. de AVG wetgeving 
Over regels, hoe wij werken en wat ons beleid is t.a.v. deze wet kunt u meer lezen op onze site of 
informatie opvragen bij de directeur. Ook staan er op onze site een aantal formulieren die soms door 
beide ouders moeten worden ingevuld na bijvoorbeeld een scheiding. 
 
 

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! 
 
 



 

Lekker lezen 
 
We hebben weer leuke boekentips voor je!  

 

 
 

 

Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober 2019 
“Reis mee!” 

Tijdens de 65e Kinderboekenweek ga jij op reis. Hoe? Met verhalen natuurlijk, over 
voertuigen, reizen in je dromen en fantasie. Laat je voorlezen door een bekende of 
minder bekende Hardenberger. Of doe mee aan een van de vele andere activiteiten 
in de bieb. Vooraf kom je vast in de stemming met het speciale reislied dat Jochem 
Myjer bedacht voor Kinderen voor Kinderen.
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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.  
 
 

Mediawijsheid en leren, leven en werken in de 21e eeuw, gekoppeld aan onze methoden en beleid 
(vervolg)  
 

Een deel van onze visie luidt: 
“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 rondom dit onderwerp. 
 
 

Nieuwe gymdocent 
Inmiddels hebt u al begrepen dat Jeroen, onze gymdocent, afscheid van ons heeft genomen. Jeroen 
kon vier dagen gaan werken op een school in Hardenberg en heeft deze baan aanvaard.  
De leerlingen hebben inmiddels twee lessen gehad van onze nieuwe gymdocent Maarten Jansen en 
waren erg tevreden. 
We willen Jeroen hartelijk danken voor de mooie lessen die hij heeft gegeven aan de leerlingen van 
onze school en voor de fijne samenwerking. We wensen Jeroen heel veel succes op de nieuwe 
school, maar ook Maarten wensen we veel succes en een fijne samenwerking op onze school. 
 
 

Muziek in groep 5 en 6 
De leerlingen uit groep 5 en 6 hebben één keer in de week algemene muzieklessen van juf Alinda. 
Daarnaast hebben zij daarbij 4 blokken met instrumentlessen van verschillende docenten met 
verschillende instrumenten. De eerste instrumentlessen zijn inmiddels gegeven. De leerlingen 
ervaren veel plezier aan deze lessen. 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4lfuInanJAhXCbxQKHSdjBm0QjRwIBw&url=http://www.l21.nl/mediawijze-kinderen-een-taak-van-ouders-en-school/&psig=AFQjCNFnTTEQLyd0BP9q5OtsFvQziwR4bA&ust=1448460241124603
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiz9bmoZbQAhVGthoKHQo1AeEQjRwIBw&url=http://www.obsdeachtbaan.nl/index.php?section%3D10%26page%3D1004&psig=AFQjCNFbHh70Bfi1uP05aTJIr1K-i3_EqQ&ust=1478594946637814


Nieuwe school 
Er is al weer een tijdje verstreken en natuurlijk is er  
weer nieuws. 
Inmiddels is de bestrating en de verlichting rondom 
het hele gebouw klaar. Het geheel zal nog 
aangekleed worden met bijvoorbeeld bloembakken, 
een haag  en bomen voor het afschermen van een 
eventueel later te realiseren terras. Op de pleinen 
aan de voorkant  en naast de school wordt er straks 
niet gespeeld, de leerlingen blijven onder schooltijd 
aan de achterkant van de nieuwe school.  
De kinderen ten noordoosten van de school komen straks via het pad aan de Schuineslootweg het 
plein oplopen en de kinderen ten zuidwesten en de bouw gaan aan de voorkant het plein op. De 
onderbouw en de bovenbouw hebben ieder hun eigen ingang. De onderbouw gaat aan de zijkant 
naar binnen en de leerlingen van de bovenbouw komen aan de achterkant binnen. De sporters gaan 
aan de rechterkant bij de kleedkamers naar binnen. Bij deze ingang wordt nog een losse 
fietsenstalling geplaatst. Deze ingang is niet bedoeld voor het parkeren van auto’s. Alleen bij 
calamiteiten wordt deze kant gebruikt om mensen en/of materialen te kunnen af- en aanvoeren en 
dit alleen als het niet anders kan.  
Natuurlijk ontstaan er bij een nieuw begin ook nieuwe regels. We houden u op de hoogte omtrent de 
regels rondom de nieuwe school! 
 
Inmiddels zijn we al weer een paar weken verder in de nieuwe school. Op 19 september is de 
officiële opening en dan hopen we ook alles klaar en afgerond te hebben. U hebt daarvan inmiddels 
al een uitnodiging gehad.  
                                                                                                                                                                                                                     
 

 
De officiële opening van de school 
De officiële opening van de school vindt plaats op 19 
september om 15.00 uur. Wethouder Gitta Luiten opent 
samen met de directeur en twee prominente 
dorpsbewoonsters het gebouw. 
Zoals u in de mail al hebt kunnen lezen, u wordt van harte 
uitgenodigd om ons nieuwe gebouw te komen bekijken op 
19 september van 19.00 uur tot 21.00 uur.  
Voor deze feestelijke gelegenheid hebben we natuurlijk ook 
nog iets georganiseerd voor de leerlingen in de gymzaal van 
19.15 uur tot 20.00 uur. Wij hebben wel een verzoek aan u. 
Wilt u deze avond (ook tijdens de act) zelf op uw kind 
letten? Wij zijn deze avond even geen 'juf en meester'. We 
hopen op een goede opkomst en willen zelf graag vol trots 
onze nieuwe school aan iedereen laten zien.   
Wij rekenen op u! 
 
Tot ziens op de 19e! 
 
 
 
PS. De kinderen hebben deze dag vrij! 
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Belangrijke data: 
datum activiteiten 

19-09-2019 Opening nieuwe school, vrije dag alle leerlingen 

26-09-2019 Muziekvoorstelling groep 5/6 Voorveghter Hardenberg 

01-10-2019 Informatieavond, verder informatie ontvangt u via de mail 

04-10-2019 Dode hoek voorlichting groep 7 en 8, ze gaan op de fiets naar Slagharen 

07-10-2019 Voorstelling “Werktuig” groep 5/6 in de Voorveghter 

21-10-2019/ 
25-10-2019 

Herfstvakantie 

23-10-2019 Juf Hanneke jarig 

29-10-2019 Groep 1t/m 4 vrije middag 

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

november Verschillende informatieavonden op het voortgezet onderwijs, zie kalender 

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