Nieuwsbrief
4 oktober 2018
Trefwoord – thema: Pakken
Weekthema: Pakken wat je niet vast kan houden
Er zijn dingen die je niet kunt vastpakken, maar wel kunt afpakken. Zoals een idee, een
goede naam of je jeugd. Deze week ontdekken de kinderen dit fenomeen en bedenken wat er
gebeurt als dit (af)gepakt wordt.
De Bijbelverhalen vertellen over koning Achab die zonder respect familie -eigendom afpakt.
Daarbij schuwt hij afschuwelijke daden niet. Zoals je mag verwachten, laat God hierna van
zich horen.
Regel van de week
De komende weken is er extra aandacht voor:

We lopen rustig in de school.
Ziekte en vervanging
Het zal u in de afgelopen maanden niet zijn ontgaan dat er in Nederland sprake is van een
nijpend tekort aan leraren. In een brief, die u eerder dit schooljaar van ons ontving, hebben
wij reeds uitgelegd dat de hoge werkdruk, de salariëring, de gebrekkige bekostiging en
onderwaardering door de politiek debet zijn aan dit probleem.
Vanwege het lerarentekort zijn wij soms genoodzaakt om klassen naar huis te sturen en dat
vinden wij buitengewoon vervelend. Vervelend omdat het onderwijsprogramma onderbroken
wordt, maar zeker ook omdat het u mogelijk opzadelt met een probleem. Wij vinden het dan
ook belangrijk dat u weet dat wij onze uiterste best doen om lesuitval te voorkomen en dat u
weet welke route wij bewandelen wanneer dit onverhoopt toch het geval is.
Indien nodig vragen wij direct een invaller aan bij een gespecialiseerd bemiddelingsbureau.
Helaas zijn de afgelopen weken al nauwelijks invallers beschikbaar. We doen ook een beroep
op parttimers om extra te komen werken. Ook hebben we ouders met een lesbev oegdheid
gevraagd bij te springen.
Het structureel verdelen van kinderen over andere groepen is geen optie aangezien dit het
onderwijs gedurende een schooljaar voor heel veel kinderen veelvuldig zou verstoren.
Daarnaast draagt het bij aan een nog hogere werkdruk en dus aan meer ziekte, meer uitval,
enz.
We hebben op dit moment steeds een
invalprobleem op de vrijdag in groep 7-8. We zien
nu geen andere mogelijkheden meer dan steeds
een andere groep op vrijdag vrij te geven zodat
de vrijgekomen leerkracht groep 7-8 kan gaan
overnemen. Op die manier proberen we het
probleem wat te spreiden.
Tot slot maken we u deelgenoot van het feit dat
CKC Drenthe, net als veel andere
onderwijsorganisaties, onderzoekt of er andere
mogelijkheden zijn om lesuitval te voorkomen,
dan wel anders om te gaan met de wijze waarop
onze onderwijs aangeboden wordt.
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Nieuws uit de leerlingenraad:
We zijn op zoek! Op zoek naar een nieuwe
leerlingenraad. Een nieuw schooljaar betekent nl ook: een
nieuwe leerlingenraad. Vorige week hebben de kinderen
uit de leerlingenraad presentaties gegeven in de groepen
5 t/m 8. Ze hebben uitgelegd wat de leerlingenraad doet
en een oproep gedaan om een (anonieme) sollicitatiebrief
te schrijven. Deze moet uiterlijk woensdag 10 oktober
voor 12.00 uur ingeleverd worden.
Vind je het leuk om onze school nog beter leuker mooier
en gezelliger te maken, dan is het tijd om nu de brief te
typen!
Uitreiking Drents verkeersveiligheidslabel (DVL)
We hebben al jaren heel actieve verkeersouders die
samen met het schoolteam activiteiten ontplooien rondom
de verkeerveiligheid. Al voor de bouw van de MFA werd er
aandacht gevrgaad voor veilige schoolroutes. Samen met
het verkeersexamen, de fietsenkeuring e.d. voldoen we
ruimschoots aan de criteria van het Drents
Verkeersveiligheidslabel. Volgende week donderdag komt de wethouder om het officiele label
te overhandigen. Ook komt Seef de Zebra die ochtend naar Westerbork.
Fietsenkeuring groep 4 t/m 8
Het wordt steeds eerder donker. De veiligheid van onze
fietsers vinden we heel belangrijk. Elk jaar rond de
herfstvakantie controleren we bij ons op school de fietsen
van de leerlingen van groep 4 t/m 8.
Op maandag 15 oktober is de fietscontrole, we starten om
9:00 uur. De nacontrole is na de herfstvakantie. We hopen
dan dat alle kinderen een verkeersveilige fiets hebben! We
hebben nog enkele mensen nodig om deze morgen vlot te
laten verlopen. U kunt zich aanmelden bij Bas van der
Heiden basvdheiden@hotmail.com Is de fiets oké, dan
krijgt uw kind een sticker die hij/zij op de fiets kan
plakken. U kunt op de lijst alvast kijken waarop de fiets
gecontroleerd gaat worden. Mocht er nog iets niet in orde
zijn, dan kan dit voor de nacontrole hersteld worden.
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de controlekaart met de
punten waarop gelet wordt. Deze kaarten en andere
materialen zijn beschikbaar gesteld door de ANWB.
Alvast bedankt voor uw hulp!
De Verkeersouders,
Blow it away’ – groep 5 en 6
Meester Pieter de Jong is in de groepen 5 en 6 vanaf de zomervakantie al bezig met het
kennismaken en bespelen van
koperblaasinstrumenten. Op maandag 15 oktober
wil hij de ouders graag laten horen wat de
kinderen hebben opgestoken. Het begint om
13.30 uur. U bent van harte welkom.
Open ochtend
Woensdag 17 oktober is de volgende open
ochtend. Deze wordt gezamenlijk met de
kindcentra van CKC Drenthe gehouden. U kunt
die dag de school bezoeken in vol bedrijf. Koffie
en thee staan klaar.
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Ouderhulplijst
Bij een aantal activiteiten binnen en buiten de school maken we dankbaar gebruik van de
hulp van ouders. We vragen u deze lijst weer in te (laten) leveren op school.
Agenda
 5 oktober – Dag van de leerkracht
 10 oktober - Leerlingenraad
 11 oktober – Uitreiking Drents Verkeersveiligheidslabel aan De Wegwijzer
 12 oktober – Afsluiting Kinderboekenweek
 15 oktober – Fietscontrole / Excursie paddenstoelen groep 8 / Presentatie ‘Blow it
away’ (blaasinstrumenten door groep 5-6 voor de ouders om 13.30 uur)
 17 oktober – Open Ochtend
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Ingekomen:
Sparen voor de schoolbieb
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders
meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert
de kassabon in op school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Brunawinkel.
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt
een waardebon.
• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

Beste ouders/verzorgers,
De bakpiet zou graag willen weten of er dit jaar kinderen bij de intocht in Westerbork aanwezig zijn die een
voedingsallergie hebben, zodat hij ook weet hoeveel glutenvrije pepernoten gebakken moeten gaan
worden.
Graag UITERLIJK 10 OKTOBER een mailtje naar intochtwesterbork@hotmail.nl met daarin de namen van
de kinderen.
Vriendelijke groet,
Organisatie Sinterklaasintocht Westerbork.

Bijbelzondag 28 oktober – De Voorhof 28 oktober-10.00 uur
In een feestelijke kerkdienst waarin wij morgen vieren dat wij in vrijheid thuis en in de kerk uit de
bijbel kunnen lezen. Medewerking aan deze kerkdienst wordt verleend door het kinderkoor ‘Give
us peace’ uit Hollandscheveld. Het kinderkoor heeft 15 leden in de leeftijd van 4 – 14 jaar. Zij
gaan drie keer optreden. Uniek om samen mee te maken. Samen luisteren en zingen geeft hoop
en perspectief. Iedereen is welkom! De collecte is bestemd voor het Nederlands
Bijbelgenootschap. N.B.G.-vrijwilliger Tinus Santing

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

Op woensdag 17 oktober 2018 gaan we weer roefelen in Westerbork!
Roefelen is een Belgisch woord voor snuffelen aan het onbekende. Voor jou betekent het dat je
even in de grote mensen wereld kunt kijken wat zij allemaal doen. Dat wil jij natuurlijk ook wel!
Even proberen hoe je een hamer vasthoudt bij Bouwbedrijf Katerberg of kijken hoe het gaat in
de keuken bij Abdij de Westerburcht ...
Dit kan allemaal als jij je opgeeft voor de Roefeldag!
De Roefeldag wordt gehouden voor alle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen in
Westerbork. Deelnemen aan deze dag kost bovendien helemaal niets!
Meedoen doe je zo:
Binnenkort ontvang je van je meester of juf een aanmeldformulier met een aanmeldstrookje, die
je bij je meester of juf weer in kan leveren.
Je kunt hierbij een voorkeur aangeven voor een pakket (3 bedrijven).
De Roefeldag
Woensdag 17 oktober verzamelen we om 14:00 uur bij de MFA De Groene Borg van waaruit we
met de fiets op pad gaan. Het duurt tot ongeveer 17:30 uur. Je hoeft geen eten of drinken mee
te nemen.
Vraag je ouders of ze mee willen als begeleiding. Jongere broertjes of zusjes kunnen niet mee...
Het wordt zeker een leuke en leerzame middag.
Tot dan,
Erica Luning

06-28757370

Roeline Reintsema

06-14626065

Henriet Wielink

06-17004946
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