Nieuwsbrief
11 oktober 2018
Trefwoord – thema: Verfraaien
Weekthema: Mooier maken
Een mooi opgemaakt bord, een knap uiterlijk, een prachtig huis: mensen verfraaien zichzelf
en hun omgeving. Wat is eigenlijk mooi? Of lelijk? Deze week stellen de kinderen zich de
vraag wat het voor een mens betekent dat hij zichzelf en of zijn omgeving mooier wil maken?
In het Bijbelverhaal over Naäman zorgt een huidziekte ervoor dat de imposante generaal zich
schaamt voor zijn uiterlijk.
Regel van de week
Ook de volgende week is er extra aandacht voor:

We lopen rustig in de school.
Ziekte en vervanging
In de Nieuwsbrief van vorige week moesten wij u melden dat er een invalprobleem was op de
vrijdag.
Gelukkig is er in de afgelopen week een oplossing gevonden. Dat betekent dat we op vrijdag
voor langere tijd een invaller hebben gevonden voor groep 7/8. Daarmee is het voorgestelde
plan om elke week een andere groep op vrijdag vrij te geven van de baan. We zijn enorm blij
met deze oplossing. Tenslotte is dat hetgene waar we voor staan en wat we het allerliefste
doen; lesgeven aan de kinderen, aan alle kinderen.
Uitreiking Drents verkeersveiligheidslabel
(DVL)
Vanmorgen was Seef de zebra op school. Alle
groepen zijn bezocht door deze mascotte van het
Drents Verkeersveiligheidslabel. Ook hebben alle
groepen vandaag een extra activiteit gedaan op
het gebied van verkeer. Aan het einde van de
ochtend kwam de wethouder Mw. Snijders voor
de officiele uitreiking van het bordje van het DVL.
Het bordje zat in de rugzak van Seef. We sloten
deze feestelijke dag af met een ijsje voor alle
leerlingen.
Omdat we ruimschoots aan alle voorwaarden voor het DVL voldeden konden we nu de
officiële erkenning krijgen. Deze is geldig voor de komende drie jaar.
We gaan nu werken we met het verkeersactiviteitenplan. In het activiteitenplan staan alle
plannen op het gebied van verkeer die we dit schooljaar gaan uitvoeren. Mede door subsidie
van de Provincie Drenthe kunnen we kiezen uit
verschillende projecten.
Paddestoelenexcursie – groep 8
Maandag gaan de leerlingen van groep 8 naar het
bos op zoek naar paddestoelen. Deze excursie
wordt georganiseerd door de plaatselijk afdeling
van het IVN. De muziekles voor deze groep komt
maandag te vervallen.
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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! Is de fiets oké,
dan krijgt uw kind een sticker die hij/zij op de
fiets kan plakken. Onderaan deze nieuwsbrief
vindt u de controlekaart met de punten waarop gelet wordt.
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.
Een kans om mee te denken voor alle ouders van CKC Drenthe.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Christelijke Kindcentra Drenthe
bestaat uit een enthousiaste groep ouders en personeelsleden van verschillende scholen die
verbonden zijn aan onze stichting. De GMR heeft een formele rol bij het tot stand komen van
beleid dat direct van invloed is op onze leerlingen/kinderen, personeel, ouders en
organisaties.
Door het vertrek van een GMR lid bij de oudergeleding van de GMR is er een vacature
ontstaan. Wanneer je het als een uitdaging ziet om betrokken te zijn bij ontwikkelingen
binnen CKC Drenthe en wanneer je mee wilt denken over hoe we het onderwijs voor de
kinderen zo goed mogelijk kunnen organiseren, is dit de kans! Neem eens, geheel
vrijblijvend, contact met ons op om te kijken of de GMR iets voor jou kan zijn.
Anders dan de medezeggenschapsraad op de scholen richt de GMR zich op het beleid met
een bovenschools karakter. Denk daarbij aan de meerjarenbegroting, het
bestuursformatieplan en beleidsdocumenten als een huisvestingsplan, les aan meer- en
hoogbegaafde leerlingen, de nieuwe Kindcentra en het te kort aan onderwijzend personeel nu
en in de nabije toekomst.
De GMR discussieert intern over beleidsdocumenten, maar ook met het College van Bestuur
en de Raad van Toezicht. De discussie resulteert in een advies of instemming op het
betreffende beleidsdocument. Hoewel we als
gesprekspartner een positief kritische houding
hebben is het overleg constructief van aard.
Ook zoekt de GMR input van de achterban. Als
GMR zijn we altijd zoekende hoe we het contact
met de achterban kunnen versterken. Een brede
vertegenwoordiging van ouders is daarvoor
belangrijk.
Wil je de kans aangrijpen om mee te denken de
kwaliteit van het onderwijs op beleidsniveau te
verbeteren, schroom niet en neem voor 29
oktober contact met ons op.
voorzitter GMR
Frank de Ronde ( voorzitter )
Corien de Wolff ( secretaris)

fderonde@happychickenfarm.nl
c.dewolff@ckcdrenthe.nl mob. 0636287474
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Agenda
 12 oktober – Afsluiting Kinderboekenweek
 15 oktober – Fietscontrole groep 4 t/m 8 / Excursie paddenstoelen groep 8 /
Presentatie ‘Blow it away’
 17 oktober – Open Ochtend / Roefeldag
 22 – 26 oktober – Herfstvakantie
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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.

Bandleden gezocht:

Kom ons versterken bij de band Teen Spirit.
We zoeken zangers/zangeressen, drummers, gitaristen, elektrische gitaristen, bassisten, fluitisten….
Ben je nieuwsgierig naar hoe het gaat bij de band Teen Spirit en ben je 10 jaar of ouder?
Kom dan kijken en luisteren op 11 november om 11.30 in De Voorhof.
Neem je instrument mee, dan kun je gelijk mee doen !!
Informatie:
Petra Wentink
pwentinkvdk@ziggo.nl
0593-331001

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
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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
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Instuif Freerunning
Donderdag 18 oktober
wordt er een grote instuif
georganiseerd voor de Freerunning!

Onze trainer Boaz Reinders geeft een open
les, dus iedereen die eens kennis wil maken
met de freerunning, kan deze lessen komen
meedoen in de volgende
leeftijdscategorieën:

Groep 1 14.30 uur – 15.30 uur 6 - 8 jaar (vanaf groep 3)
Groep 2 15.30 uur – 16.45 uur 9 - 10 jaar
Groep 3 16.45 uur – 18.00 uur vanaf 11 jaar

Oud-leden die weer lid worden,
hoeven geen inschrijfgeld te betalen!

Het JOGG komt ook, dus het wordt een gezellig en gezond uurtje
sporten!

Leiding en Bestuur VKWgym
Informatie:
http://www.vkwgym.nl
pr@vkwgym.nl

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

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

