Nieuwsbrief
22 maart 2018
Trefwoord – Donker en licht
Weekthema: Donker
Waar het licht staat voor leven, perspectief en hoop staat donker voor angst, verraad, pijn en
dood. In het donker van de nacht wordt Jezus verraden, gevangengenomen, veroordeeld en
gemarteld. In het licht van de Paasmorgen klinkt het verhaal van de opstanding.
Het leven van de kinderen is hiermee natuurlijk niet te vergelijken. Maar hoop en
verwachting dat de donkere momenten in je leven niet het laatste woord hoeven te hebben is
een perspectief dat we hen niet willen onthouden.
Regel van de week
Ook de volgende week is er extra aandacht voor:

We lopen rustig in de school
Wij feliciteren….
Juf Nynke heeft ons tijdens de weekopeningen steeds op de hoogte gehouden van haar
zwangerschap. Op 9 maart 2018 is Ruben van Ingen geboren. Wij feliciteren juf Nynke, papa
Dennis en grote zus Esmée van harte met de geboorte van Ruben.

Weeksluiting
De leerlingen van groep 6-7 hebben morgen hun weeksluiting. Het begint om 13.20 uur.
Paasviering en paasmaaltijd
Donderdag houden we samen met de leerlingen een Paasviering in de centrale hal van onze
MFA. In de eigen groepen is een Paasmaaltijd waarbij alle kinderen een lunch voor elkaar
meenemen. Goede Vrijdag en Paasmaandag zijn de kinderen vrij.
Wateroverlast in het lokaal van groep 1
Afgelopen maandag was er door de vorst wat stuk gegaan in de warmtewisselaar boven het
plafond van het lokaal van groep 1. Dit resulteerde is een enorme wateroverlast. Het water
bleef maar stromen op heel veel verschillende plekken. Met vereende krachten werd er water
opgevangen, gedweild (met de kraan open), het lokaal ontruimd en een tijdelijke plek
ingericht voor de groep. Bedankt voor alle hulp!
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Streetwise - ANWB
Dinsdag hebben alle groepen een programma rondom verkeer
gevolgd vanuit Streetwise van de ANWB. Een hele groep
medewerkers van de ANWB heeft dit programma verzorgd. De
kinderen hebben genoten en veel geleerd. Graag bedanken we
onze verkeersouders voor het mee organiseren van deze dag.
De energietip van de week (uit de plusklas)
De kinderen van de plusklas willen vrijdag en volgende week
donderdag en de vrijdag daarna uitroepen tot ‘warme truien dag’.
Dan kan de verwarming wat lager om energie te besparen.
Tip: hou thuis ook een warme truiendag. (graag een foto naar
dewegwijzer.westerbork@ckcdrenthe.nl)
Hebben jullie thuis de meterstanden al opgenomen en bekeken?
Groetjes, De Energy Kids van de plusklas
Open dag
Op woensdag 4 april is de tweede open dag van de kindcentra van
CKC Drenthe. U bent welkom van 8.30 - 11.45 uur om een kijkje te komen

nemen in de groepen of in gesprek te gaan met juf Cobi.
Agenda
 23 maart – Warme truien dag / weeksluiting groep 6-7
 28 maart – Warme truien dag
 29 maart – Paasviering
 30 maart – The Passion in Westerbork
 30 maart t/m 2 april – korte Paasvakantie
 3 april – Introductielessen judo – tijdens de gymlessen
 4 april – Open dag van 8.30 – 11.45 uur
 5 april – Warme truien dag
Van de kinderopvang:
Workshop judo door Kubi Nage voor de BSO
Op dinsdag 13 maart kregen de kinderen van BSO de Groene borg een judo workshop
aangeboden.
Om 15.30 uur melden wij ons bij de trainers Richard Bel & Irma Doeleman.
Alle kinderen kregen een echte judo jas aan en gingen daarna de mat op. Eerst kwam de
warming up en daarna werden een aantal val technieken geoefend.
Op het eind werden er kleine partijtjes gespeeld. Hier hadden ze naar uitgekeken.
De kinderen hebben ontzettend genoten en waren er helemaal vol van.
De kinderen en de pedagogisch medewerkers willen Mariëlle Venema, Richard Bel en Irma
Doeleman hartelijk danken voor deze leuke workshop.
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