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Nieuwsbrief september 2022
Ben jij een held?
Soms gaan dingen niet zoals je wilt. Bijvoorbeeld omdat iets niet lukt, omdat anderen je tegen lijken
te werken of omdat het bij nader inzien toch niet zo leuk of makkelijk is als je dacht. Dan zou je het
liefst opnieuw willen beginnen. Alsof je een nieuw wit vel papier zou kunnen pakken dat nog
helemaal leeg is. Het begin van het schooljaar kan zo'n moment zijn dat je weer met een schone lij
kunt beginnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Dat mensen opnieuw kunnen beginnen, is misschien wel een van de meest fundamentele thema's in
de Bijbel. Keer op keer wordt verteld dat mensen een nieuwe start maken. En dat niet alleen: ze
krijgen daar ook hulp bij. Juist als ze in situaties terecht komen waar ze op eigen kracht niet zomaar
uit komen, is er iets of iemand die hen bij de hand neemt.
Ook dit schooljaar nemen wij uw kind bij de hand om hem of haar een schooltijd te geven waar zij
zich helemaal kunnen ontplooien tot de beste versie van zichzelf.
Wij wensen iedereen een heel fijn nieuw schooljaar!

Fruit op school.
Vanaf volgende week krijgen de kinderen op dinsdag en
woensdag fruit op school. Zij hoeven op deze dagen
geen fruit mee te nemen van huis. De kinderen hoeven
dan alleen maar drinken mee te nemen. Voor de eerste
week staat er kiwi, appel en peer klaar voor uw kind.

Beweegwijs

Ook dit jaar gaan we verder met het spelen op het plein volgens de methode van Beweegwijs. Iedere
dinsdag staan er gekleurde vakken op het plein getekend waar een spel gespeeld wordt met de
kinderen. De kinderen kunnen kiezen uit 3 verschillende vakken. De kleur van het vak geeft aan hoe
er gespeeld moet worden in het vak (zie afbeelding). Meester Jim en juf Charlotte bereiden deze
lessen voor. We hopen weer op veel speelplezier!

Jubileum juf Marianne.
Juf Marianne viert dit jaar haar 25-jarig jubileum in het onderwijs. Dat gaan wij met haar vieren op
donderdag 29 september. U ontvangt hierover een brief. De inhoud van de brief is natuurlijk geheim
voor haar.....!

Uitje naar de Vecht.
Op 8 september gaan de kinderen van groep 7 en 8 varen op de Vecht. Informatie hierover ontvangt
u van de groepsleerkracht via Parro.

Naschoolse activiteiten.
Cultuurkoepel Vechtdal organiseert weer diverse korte kindercursussen voor de kinderen om na
schooltijd te doen. Kinderen kunnen zich inschrijven voor 24 september. Mocht uw kind hiervan geen
folder hebben meegekregen en u heeft wel belangstelling, dan staat het u vrij een folder te halen op
school.

Informatieavond.
Voor de groepen 1-3 is er een informatieavond waarop de leerkracht u iets meer vertelt over hoe het
allemaal gaat in de klas van uw kind. Deze is voor dit schooljaar gepland op woensdag 21 september.
Voor groep 1-2 is dit van 19.00-19.45 uur. Voor groep 3 is dit van 20.00-20.45 uur. Wij zien u graag.

Afwezigheid Lidy Tuin.
Vanaf volgende week zal onze directeur Lidy Tuin voorlopig voor 50% op school zijn. Zij is
herstellende van een nekhernia en is genoodzaakt een stap terug te doen. Ze blijft voor iedereen
bereikbaar op haar 06 nummer, of via Parro.

Kinderboekenweek.
In de week van 5 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema is “Gigagroen”. Ook dit jaar gaan
wij hier weer wat leuks van maken met elkaar. Lezen is erg belangrijk!! En leesplezier is even
belangrijk. Daarom maken we altijd een feestje van deze week.

Nieuwe schoolapp PARRO
Inmiddels is de app Parro volop in gebruik. We merken dat het een goed
communicatiemiddel is tussen u en school. Mocht uw kind absent zijn, dan
kunt u dat voortaan via een privé-bericht naar de leerkracht van uw kind
sturen. Zo is zij of hij meteen op de hoogte van de afwezigheid van uw kind.

Broodschool/overblijven
Lijkt het u leuk om als overblijfvrijwilliger een middag in de week
mee te draaien in het overblijfteam tegen een kleine vergoeding,
dan kunt u contact opnemen met Lidy Tuin
lidytuin@cnbswegwijzer.nl /0523-683053. Het overblijven is van
12.00 uur tot 13.00 uur. Voor meer informatie kunt u natuurlijk
altijd even bellen.

Belangrijke data:
datum
02-09-2022
06-09-2022
13-09-2022
26-09-2022
28-09-2022
29-09-2022
05-10-2022

activiteiten
Meester Tempelman jarig.
Bestuursvergadering.
Teamvergadering.
Week tegen pesten.
Kinderpostzegels.
Feest juf Marianne.
Kinderboekenweek.

Houd de kalender op de site/Parro 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/
https://www.cnbswegwijzer.nl/
Gebruikt u onze schoolapp al? Kijk op onze website onder de button ouders, voor de instructie!!

