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Nieuwsbrief  september/oktober 2018 

begin schooljaar! 
Wanneer ben je een held? Over welke eigenschappen moet je beschikken, wat moet je doen en 
wat moet je zeggen? In deze periode lezen we verhalen over Mozes. Hij is in zekere zin ‘de held van 
Israël’. Hij gaat naar de farao om te zeggen dat hij zijn slaven moet laten gaan en leidt het volk 
door de woestijn naar het beloofde land. Maar wat voor held is hij? Om te beginnen is hij een held 
die eerst zelf gered moet worden. Zijn moeder legt hem in een mandje tussen het riet, waar de 
dochter van de farao hem vindt. Hij is een held die moet vluchten omdat hij iets stoms doet en ook 
een held die niet durft. Hij is een held die twijfelt aan zichzelf. Daarmee laat hij zien hoe je een 
held kunt zijn: door kwetsbaar en afhankelijk te durven zijn, en door je verbonden te voelen met 
andere mensen en met God. 
 
Kinderen kunnen vandaag ook een held zijn. Niet door alles perfect te doen en nooit fouten te 
maken, niet door het gevoel te hebben dat ze alles kunnen. Maar wel door te weten dat ze 
gewaardeerd en gedragen worden. Dat je best eens aan jezelf mag twijfelen, en dat je dan toch 
mag proberen – want van je fouten leer je het meest. 
Als wij kinderen als ‘helden’ zien, hoeven we niet te zeggen dat alles wat ze doen geweldig is. 
Misschien kunnen de verhalen van deze periode een oproep zijn om kinderen ook te zien in hun 
geploeter en hun kleine mislukkingen. Mozes en de Israëlieten waren ook niet meteen in het 
beloofde land, daar deden ze veertig jaar over. Soms helpt het als we kinderen even bij de hand 
nemen en naast ze gaan staan. Dan kunnen ze weer verder op de weg van de ware held. 
 
Laat een ander niet bepalen 
wat je voelt en wat je denkt. 
Leef met lef, met idealen 
en blijf altijd wie je bent! 
 
Laat een ander niet bepalen 
of je boos bent, bang of blij, 
of je lacht of loopt te balen. 
Jij bent echt, want jij bent jij! 
 
Namens mijn collega’s, wens ik alle kinderen toe dat ze komend schooljaar weer verder mogen 
groeien als echte, kostbare helden! 
 
 
 

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 aangeven waar u 
toestemming voor geeft. Dit formulier ontvangt u meerdere keren tijdens de schoolloopbaan van uw 
kind(eren). 
 
 

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  

http://cnbswegwijzer.schoolsunited.info/starnet/index.php?option=support&suboption=changes
http://cnbswegwijzer.schoolsunited.info/starnet/index.php?option=modulemanager&module=25


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!  
 
Onderbouw: 
 
Meester Bakkebaard 
Een nieuwe juf in de klas is natuurlijk al vreemd, maar als deze juf een meester 
blijkt te zijn is het nog veel vreemder. De meester heeft snorren naast zijn oren 
en doet heel anders dan de juffen. Een super leuk boek om voor te lezen. 

 

 

 
Tim op de tegels 

Tim moet op de tegels blijven van zijn vader. Gelukkig houdt hij zich hier keurig 
aan. Maar dan gaan de tegels opeens op reis en nemen Tim mee. Een leuk en 
ondeugend boek voor de kleuters. 
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Middenbouw 

 
Opgepast, ik lust een hele boekenkast! 
Een tof boek voor groep 3. 
 
Carry Slee / C. Slee 
 
 
 
 

 
Cleo 
Een kunststukje. Dit boek is het alleen al waard door zijn tekeningen. Zo mooi 
en dromerig getekend. Het verhaal laat veel aan de verbeelding over. Cleo zit 
alleen op het schoolplein en gaat dan op reis. Helemaal alleen.. 

 
Bovenbouw 
Oorlog zonder vrienden 

Een klassieker. Dit boek belicht de tweede wereldoorlog 
vanuit de kant van de NSB. De 14 jarige Arnold is een zoon 
van een NSB’er. Door dit boek te lezen kun je het gesprek aangaan over goed en 
fout. Waarom steunt Arnold de Duitsers? Hij wordt flink gepest op school en 
geeft zijn eigen klasgenootjes aan. Een boek dat je altijd bijblijft. 

 
Boy7 
Een spannend jeugdboek die leest als een trein. Een 15 jarige 
jongen wordt in een grasveld wakker met alleen een tas bij 

zich. Hij weet zich helemaal niks meer te herinneren. In het boek ontrafeld zich 
het mysterie. Zeer goed geschreven.  

 
 
 
 
 
 

Actie schoenendoos 
In de week voor de herfstvakantie starten we met een schoenendoosactie. In de 
herfstvakantie kunt u als gezin, of kan jij met een aantal klasgenoten een kind blij 
maken met een mooi gevulde schoenendoos. De dozen worden na de vakantie 
ingezameld door Kitty Bouman. Voor meer informatie kunt u ook bij haar terecht 
of eens een kijkje nemen op de website www.actie4kids.org. U ontvangt voor de 
herfstvakantie een folder via uw kinderen.  
 
 
 

Cursus Toetsenbordvaardigheid Opleidingscentrum Nieuwleusen/Instituut NOORD 
In overleg met school hebben wij besloten dit jaar geen klassikale cursus te verzorgen op CNBS De 
Wegwijzer. 
De reden daarvan is dat dit jaar de groep potentiele cursisten niet zo groot is. Volgend schooljaar, 
2019-2020 wordt er, bij voldoende aanmeldingen, weer een cursus gehouden op school. 
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Voor degene die toch dit schooljaar graag wil leren typen hebben wij het volgende aanbod: 
Onlinecursus: € 125,00 (ook onderdeel van de klassikale cursus) 

- Jaarlicentie Typeworld (online oefenprogramma) 
- 20 online lessen in Typeworld 
- Begeleiding via leerlingvolgsysteem 
- Na afsluiting Typeworld certificaat 

Extra mogelijkheid 1: Klassikale introductieles € 10,00 
- Uitleg over Typeworld. 
- Aandacht voor de juiste zithouding en de stand van de vingers tijdens het oefenen. 
- De deelnemers aan deze introductieles ontvangen een studiewijzer en gratis spiekstopper. 

Deze studiewijzer is bedoeld ter ondersteuning van de regelmaat bij het oefenen. De 
spiekstopper dekt het zicht op het toetsenbord af en is een hulpmiddel bij het blind-typen. 

Extra mogelijkheid 2: Klassikale afsluiting van de cursus: € 35,00 
- Klassikale proef-eindtoets nadat Typeworld is afgesloten 
- Klassikale eindtoets Typeworld (diploma) 
- Extra oefenmateriaal op papier t.b.v. eindtoets 

Voor de klassikale introductieles en de klassikale afsluiting van de cursus (niet verplicht) is het 
belangrijk dat alle cursisten op hetzelfde moment beginnen met de cursus zodat ze ook (eventueel) 
gelijktijdig de cursus kunnen gaan afsluiten. De extra mogelijkheden gaan door bij tenminste 4 
deelnemers. Uitsluitend deelnemen aan de onlinecursus kan te allen tijde. 
Voor meer info of opgave: (0529) 480381 of via email: info@olcn.nl 
Namens Instituut NOORD, Aliet Tempelman 
 
 

Nieuwe collega 
Van de middelen voor werkdrukvermindering voor onze leerkrachten hebben we een 
onderwijsassistent aangesteld voor 32 uur. Danique Edelijn is inmiddels al aardig ingeburgerd en 
voor de leerkrachten is zij op dit moment een ware steun. In de volgende nieuwsbrief zal zij iets over 
zichzelf vertellen. 
Danique veel succes bij ons op school! 
 
 

Communicatie met leerkrachten (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 

hannekesoepenberg@cnbswegwijzer.nl 
groep 5 en 6: hannekesoepenberg@cnbswegwijzer.nl 
  jacobienkerkdijk@cnbswegwijzer.nl 
groep 7 en 8:  dirkjantempelman@cnbswegwijzer.nl 
  charlottemoddejongen@cnbswegwijzer.nl 
ib-er:  henrikedejonge@cnbswegwijzer.nl 
directie: lidytuin@cnbswegwijzer.nl 
 
Let op, ons algemeen adres is gewijzigd!!!: cnbsdewegwijzer@cnbswegwijzer.nl 
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Informatie avond 
Inmiddels hebt u een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond nieuwe stijl! Deze 
informatieavond gaat er iets anders uitzien dan andere jaren.  
We hebben Willemijn Trip uitgenodigd voor een workshop met en voor de ouders.  
 

Haar uitleg van wat zij doet: “Aangezien ik door de kennis die ik van het lichaam had en door de 
opleidingen, linken zag met het mentale deel, ben ik de Present Child Methode gaan doen. Een 
prachtige methode waarbij ik heb geleerd te vertalen wat een kind met zijn gedrag, zijn 
moeilijkheden, maar ook zijn gaven wil laten zien aan de ouder. Deze vertaling die eigenlijk op alles 
van toepassing is, pas ik nu ook toe in mijn werk. In houdingen, bewegingen, bewegingsbeperkingen, 
in gedrag, in alles zit een symboliek die ons dichterbij onszelf en een kind dichterbij zichzelf kan 
brengen.” 
Eén onderwerp van deze avond gaat over de (kinder)tekening, wat vertelt die tekening ons, wat laat 
een kind aan ons zien door middel van de tekening. Niet alleen een kindertekening zegt veel over het 
kind maar ook de tekeningen van volwassenen kunnen ons vast ook heel wat meer vertellen………. 
U bent allen van harte uitgenodigd om aan deze workshop deel te nemen. 
Over het verder programma van deze avond kunt u meer lezen in de brief. 
 
 

 

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 
U hebt het vast al gezien of gehoord van de kinderen dat de gymzaal nog verder moet worden 
afgewerkt. Direct na de vakantie sporten in de gymzaal was wat voorbarig. Maar…… het gat is 
gegraven voor de nieuwe school en de eerste steen wordt gelegd. 
Aanstaande dinsdag wordt de fundering 
gestort. Na een paar kleine tegenslagen liggen 
we toch aardig op schema. Het gebouw uit 
1981 wat zo degelijk leek en dat was het ook 
natuurlijk voor die tijd, had toch wel wat 
gebreken. De isolatie in het oude gedeelte 
was niet optimaal, dit hebben we ondanks de 
meerkosten toch meegenomen in ons plan. 
De fundering van het oude gebouw laat hier 
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en daar ook te wensen over en moet voor een goede aansluiting met het nieuwe gedeelte, hier en 
daar gerepareerd worden tegen een meerprijs. In de vloer bij de multifunctionele ruimte zit een 
ernstige breuk, deze is ook aangepakt en zoals het er nu uitziet, gehecht met beton.  
In de week van 17 september hopen we weer gebruik te kunnen maken van de gymzaal en de 
nieuwe kleedkamers. De Lagelandweg wordt in eerste instantie de ingang van de gymzaal. Er wordt 
een stofschot geplaats zodat we ook gebruik kunnen blijven maken van de keuken.  
   
Werkzaamheden 1e fase 
                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkzaamheden 2e fase 

 
Zoals u kunt de zien de planning is strak en kan zo blijven mits er niet weer iets te voorschijn komt 
wat verholpen moet worden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Belangrijke data: 
datum activiteiten 

11-09-2018 Start nieuwbouw 11.00 uur 

19-09-2018 Vergadering dorpsoverleg 

25-09-2018 Informatieavond zie brief 

27-09-2018 Vrije dag, team heeft een cursusdag Kanjertraining 

02-10-2018 Streetwise ANWB 

15-10-2018 Schoenendoos actie 

22-10-2018 Herfstvakantie 

23-10-2018 Juf Hanneke jarig 

29-10-2018 Inleveren schoenendozen 

11-11-2018 Juf Henrike jarig 

14-11-2018 Vrije dag onderbouw 
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