Nieuwsbrief
8 februari 2018

Trefwoord – Je krijgt wat je verdient
Weekthema: Complimenten
Ook deze week verdienen mensen een nieuwe kans. Jezus laat
dat zien aan Zacheüs de tollenaar. Hij komt bij hem op bezoek
en geeft hem een nieuwe kans. Jezus zet hem in dit verhaal in
het zonnetje. Kinderen groeien van complimenten.
Complimenten willen we heel graag veel aan kinderen uitdelen.
Doet u mee, dan kunnen we deze week dit t hema met applaus
afsluiten.
Regel van de week
Ook de volgende week is er extra aandacht voor:

We hangen jas en tas aan de kapstok.
Lief en leed
Deze week is het zwangerschapsverlof ingegaan van juf Nynke. Juf Laura (van groep 3) gaat
haar vervangen op de maandag en dinsdag en juf Wendy neemt de woensdag er bij. We
wensen juf Nynke en haar man Dennis samen met Esmee een fijne tijd toe.
En we wachten natuurlijk in spanning op bericht t.z.t.
Maandag werden we opgeschrikt door het bericht dat de moeder van juf Mirjam Boers werd
opgenomen in het ziekenhuis. Afgelopen dinsdagmorgen overleed zij geheel onverwacht. Een
enorm verdrietig bericht voor juf Mirjam en haar familie. We wensen en bidden Mirjam en
haar familie heel veel kracht toe. Als u een kaartje wilt sturen dan kan dat.
Het adres is Slootakker 40, 9412 AP in Beilen.
We hebben veel zieken deze week. Meester Pieter, juf Lianne, juf Wendy en juf Thalita. Wij
wensen hen van harte beterschap toe.
Juf Karin Wesseling is al een tijd uit de roulatie. Maar zij is steeds meer
op school aanwezig. Bij de plusklas is juf Karin W. al enige tijd actief.
Sinds de kerstvakantie draait zij mee in groep 1, soms op de woensdag,
soms op de donderdag. Fijn dat we haar weer steeds meer kunnen zien
op school.
Weeksluiting
Morgen zijn de leerlingen van groep 2 aan de beurt voor hun ‘grote’
weeksluiting. De ouders van deze groep zijn van harte welkom in de
groet hal van de Groene Borg. Het begint om 13.20 uur.
Acties in het onderwijs
Zoals u uit de media hebt kunnen vernemen gaan de protestacties in het onderwijs door.
Voor woensdag 14 februari staat er een stakingsactie voor Noord-Nederland op het
programma. Ons bestuur heeft zich op hetzelfde standpunt gesteld als de vorige acties: de
scholen van CKC Drenthe zijn gesloten. Vandaag ontvangt u achter deze Nieuwsbrief een
brief met een toelichting over deze staking van ons college van bestuur.

Kindcentrum De Wegwijzer * Homaat 2 * 9431 MK Westerbork * tel. 0593 – 331305 * www.wegwijzer-westerbork.nl

Open dagen VO
In deze tijd zijn er diverse open dagen op de scholen voor voortgezet onderwijs . Deze zijn
bestemd voor leerlingen van de bovenbouw om zich tijdig te kunnen oriënteren op de
verschillende scholen. Van harte aanbevolen.
Agenda
 9 februari – weeksluiting door groep 2
 14 februari – acties in het onderwijs – de school is dicht
 15-20 feb. - 10-minutengesprekken
 20 februari – scholingsdag directie – Integraal Kind Centrum
 21 februari – studiedag team – leerlingen vrijdag
 23 februari – Rapporten mee naar huis / weeksluiting door groep 4
 25 feb. – 2 maart - voorjaarsvakantie

Bijlage:
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