Nieuwsbrief
20 september 2018
Trefwoord – Hoe draagt presteren bij aan het geluk van mensen?
Dragen je prestaties bij aan je persoonlijk geluk? En hoe zit dat met het geluk van anderen?
Daar kan het soms wringen. Deze week denken de kinderen daarover na.
Salomo doet veel goeds voor het volk en is naar menselijke maatstaven een geslaagde
koning. Maar in de ogen van God presteert hij onder de maat.
Regel van de week
De komende weken extra aandacht voor:

We lopen met de fiets aan de hand
op het schoolplein.
Ziekte en vervanging
Helaas worden we al geconfronteerd met ziekte van collega’s. We hebben gemerkt dat er
nauwelijks vervangers beschikbaar zijn. Soms willen andere collega’s extra werken maar ook
dat is niet altijd te realiseren. Dat betekent dan het voorkomt dat er groepen geen les
kunnen krijgen en thuis mogen blijven. Ook dat is deze week het geval. Deze groepen
hebben hier al bericht over ontvangen.
Schoolreis groep 4 t/m 7
De leerlingen hebben genoten van hun schoolreis naar de
Spelerij – Uitvinderij in Dieren.
Kinderpostzegels
Volgende week gaan de leerlingen van groep 8 op pad om
bestellingen op te nemen voor postzegels of kaarten.
Nieuwsbrief via de mail
We horen dat onze nieuwsbrief de laatste tijd wel eens in
een map ‘ongewenste mail’ of ‘reclame’ terecht komt. U
kunt dan de afzender als ‘veilig’ markeren. Overigens plaatsen we de nieuwsbrief ook op de
website bij ‘actueel’.
Parkeren
Het parkeerterrein aan de kant van de papiercontainers is op
werkdagen uitsluitend bestemd voor personeel. Dit om
gevaarlijke situaties te voorkomen. Er komen steeds meer
fietsers vanaf het pad door het Padenbos. We vragen alle
ouders die per auto komen van het parkeerterrein aan de
andere kant van het gebouw gebruik te maken.
Wilt u dit ook doorgeven aan anderen die uw kind(eren)
ophalen.
Oud Papier
Tegenover de sportschool op De Noesten staat onze tweede
papiercontainer. De opbrengst van die container is voor 100%
voor De Wegwijzer. De opbrengst van de containers bij de
Groene Borg wordt verdeeld over de beide scholen.
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Agenda
 17 – 21 september –
Verwachtingsgesprekken
 26 september – Bestelronde
Kinderpostzegels / vergadering OR
 30 september – Verjaardag juf Trieneke
 1 oktober – vergadering MR
 3 oktober – Start Kinderboekenweek
 5 oktober – Dag van de leerkracht
 11 oktober – Uitreiking Drents
Verkeersveiligheidslabel aan De Wegwijzer
 15 oktober – Excursie paddenstoelen –
groep 8
 17 oktober – Open Ochtend
Jubileum – 50 jaar bibliotheek

Kom het vieren op donderdag 20 september
We zijn jarig en dat vieren we donderdag 20 september met een
feestelijke uitlening. Activiteiten voor jong en oud, cadeautjes en een
hapje en een drankje.


Elke bezoeker krijgt een gratis 'tweede-kans-boek'. Niet-leden
krijgen bovendien een gratis proefabonnement.



Tentoonstelling (foto's en films) van de Historische Vereniging
Westerbork.



Kom verkleed, laat je schminken, knutsel een spandoek of
instrument en loop mee met de optocht die start om 16.00
uur.



Doe mee met de prijsvraag! De flyer ligt klaar in de
bibliotheek.

Graag tot dan!

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

