Nieuwsbrief
1 november 2018
Trefwoord – thema: Verfraaien
Weekthema: Hoe kun je je omgeving mooier maken?
Deze week onderzoeken de kinderen of het uitmaakt hoe een ruimte of buitenplek eruitziet.
En hoe ze deze mooier kunnen maken.
In de Bijbelverhalen over Naäman horen we dat de profeet Elisa niets wil weten van de
cadeaus die Naäman hem wil schenken. Knecht Gechazi is heel anders: hij zorgt ervoor dat
hij de mooie cadeaus krijgt. Uiteindelijk steekt Elisa daar een stokje voor.
Regel van de week
Ook de volgende week is er extra aandacht voor:

We praten op rustige toon
tegen elkaar.
Actie Schoenmaatjes
Samen met De Lindelaar gaan we meedoen met de actie Schoonmaatjes. Bij deze actie wordt
er een schoenendoos mooi versierd en gevuld met toiletspulletjes, schoolspullen en
speelgoed. Deze dozen wordt door Edukans verstuurd naar diverse landen waar ze aan
kansarme kinderen uitgereikt worden. Deze week hebben de leerlingen een folder
meegekregen.
Herkeuring fietsen
Maandag is er gelegenheid de fietsen te laten herkeuren om alsnog de OK sticker te krijgen.
Nieuwe leerlingenraad
In de week voor de herfstvakantie is de nieuwe
leerlingenraad bekend gemaakt.
Wat was het spannend... er zaten 13 anonieme brieven in
de inleverbox en het was een hele toer om de
allerbeste brieven te selecteren.
In de weekopening zijn de brieven voorgelezen en zo
kwamen we erachter welke kinderen in de nieuwe
leerlingenraad zitten het komende schooljaar.
Er is ondertussen ook al 1x een vergadering geweest. De
oude leerlingenraad heeft o.a. uitgelegd hoe je moet
vergaderen, wat een voorzitter doet, wat de taak is van
een notulist enz.
We wensen de nieuwe leerlingenraad veel succes!
Nationaal Schoolontbijt
Dinsdag doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Alle groepen krijgen dan een ontbijt
op school. Tenminste, dat hgeldt voor een aantal groepen. Want er gaan drie groepen eten
op een andere locatie. Groep 1 gaat naar een boerderij in Witteveen om daar te genieten van
het ontbijt. De leerlingen van groep 3 gaan eten op een boerderij in Lheebroek. De kinderen
van groep 5 gaan eten bij de burgemeester op het gemeentehuis in Beilen. Dit ontbijt wil de
kinderen bewust maken van het belang van een goede start van de dag met een goed
ontbijt. Ook dit past mooi bij ons streven naar een ‘Gezonde school’.
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Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Volgende week zijn er weer 10minutengesprekken. Deze volgen vrij kort op de
verwachtingsgesprekken en zijn facultatief. Via
het ouderportaal zijn een aantal tijdstippen
opengezet. U kunt, als u dat wilt, een tijdstip
inplannen voor een gesprek met de leerkracht.
Als de leerkrachten graag even contact met u
willen, zullen ze u uitnodigen voor een gesprek.
Voorstelling ‘Wolk in de klas’
In het kader van het kunst- en cultuurmenu
bezoeken de leerlingen van groep 1 en 2 op woensdag de voorstelling ‘Wolk in de klas’. Deze
wordt gespeeld in het speellokaal. Later is er ook nog een workshop in de klassen n.a.v. deze
voorstelling.
Lampionnen
Er wordt al weer hard gewerkt aan het maken van mooie lampionnen. Op donderdagochtend
gaan de leerlingen van groep 1 op uitnodiging met hun lampion naar ’t Derkshoes en het
Altingerhoes. Zij maken een rondgang langs verschillende kamers om hun lamppion te laten
zien en liedjes te zingen. En wie weet, krijgen ze ook alvast wat lekkers……..
Agenda
 5 – 9 november – 10-minutengesprekken (facultatief)
 5 november – Herkansing fietsenkeuring
 6 november – Nationaal schoolontbijt & burgemeesters-ontbijt
 7 november – voorstelling ‘Wolk in de klas’ voor groep 1 en 4
 8 november – groep 1 met de lampionnen naar het Derkhoes en het Altingerhoes
 9 november – juf Karin Wesseling jarig
 15 november – vergadering ouderraad
Ingekomen:

SportDrenthe bestaat 50 jaar en viert feest!
16 november 2018 |Apenkooi XXL Expo Assen
Kom feesten, rennen, vliegen, duiken, klimmen, dansen, spelen, springen, vallen en weer
opstaan! En doe wat jij wil...
Heb jij wel een aan freerunning gedaan? Slacklinen (koorddansen), Disk Golf of HipHop? Wil jij graag een
keer een potje voetballen tegen de spelers van FC Emmen of gamen tegen Luuck Jans (eSporter van FC
Emmen)? Of wil je liever de hele dag op een giga springkussen? Torens bouwen van mega lego of in de
ballenbak? Het kan allemaal...
Vrijdag 16 november 2018 organiseert SportDrenthe het grootste gratis indoorsport en bewegen festival
van Nederland. En iedereen is uitgenodigd! Kom ook en test je lenigheid, coördinatie, snelheid,
uithoudingsvermogen en kracht in een jungle van spelletjes, sporten, videogames, springkussens en
verrassende challenges. Probeer alles uit, verleg je grenzen en ontdek nieuwe sporten en spellen. Ren je
rot en beweeg je suf!
Kijk voor meer informatie op www.apenkooixxl.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

