Nieuwsbrief
27 september 2018
Trefwoord – thema: Pakken
Weekthema: Pakken wat je pakken kunt
Deze week kijken we naar het concreet (af)pakken van spullen. Wat gebeurt er als je iets
(af)pakt? Dat onderzoeken we vanuit twee perspectieven: dat van de pakker en van degene
van wie het is. De kinderen ontdekken wanneer (af)pakken voor hen en voor anderen
vervelend wordt.
In de Bijbelverhalen gaat het over koning Achab die letterlijk pakt wat hij pakken kan.
Respectloos. Hij heeft geen oog voor personen en tradities.
Regel van de week
Ook de volgende week is er extra aandacht voor:

We lopen met de fiets aan de hand
op het schoolplein.
Kinderpostzegels
Deze week zijn de leerlingen van groep 8 op pad gegaan om bestellingen op te nemen voor
postzegels, kaarten e.d.
Bereikbaarheid
Onlangs hebben we nieuwe telefoontoestellen gekregen. Helaas gaat het inschakelen van het
extra toestel niet goed. We zijn op dit moment alleen bereikbaar via het ‘vaste’ toestel in de
directiekamer. Maar daar is niet altijd iemand aanwezig om op te nemen. Onze excuses
hiervoor. We werken aan een oplossing.
Ouderhulplijst
Bij een aantal activiteiten binnen en buiten de school maken we
dankbaar gebruik van de hulp van ouders. Om een recent
overzicht te kunnen maken, vragen we bijgaande lijst in te
vullen en op school in te leveren. We geven deze lijst ook op
papier mee.
Junior TT-dag
De leerlingen van de groepen 7 en 8 mogen morgen rondkijken
op het TT-circuit in Assen in het kader van de Junior TT dag. De
leerlingen mogen uiteraard ook en kijkje nemen in het hart van
de BSB, de paddock. Daar staan de trucks en tenten van de
verschillende teams. Dit weekend zijn de races voor de British
Superbike zodat er veel te beleven is.
Project lichaam
Vrijdag sluiten we de projectweken af. We hebben genoten van
dit boeiende onderwerp.
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’.
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Oud papier
Wellicht ten overvloede, maar het uitdrukkelijk verboden dat er in en rond de containers
gespeeld wordt. Dit heeft natuurlijk te maken met de veiligheid
en de netheid. Graag uw aandacht hiervoor.
Agenda
 28 september – Junior TT-dag groep 7-8
 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 /
Presentatie ‘Blow it away’ (blaasinstrumenten door
groep 5-6 voor de ouders om 13.30 uur)
 17 oktober – Open Ochtend
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.

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

Kinderdienst

“Trek je stoute
schoenen aan!”
Wanneer: Zondag 7 oktober
Waar: Stefanuskerk Westerbork
Tijd: 10.00 uur
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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

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
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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
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