Nieuwsbrief
8 november 2018
Trefwoord – thema: Dromen
Weekthema: Dromen in de nacht
Volgende week staan we stil bij de nachtelijke dromen. Wie droomt er dan vaak? Wie niet en
wie vergeet zijn dromen? Wat vinden de kinderen een fijne droom?
In de Bijbelverhalen horen we dat Jesaja naar de koning gaat om te praten over onrecht in
het land. Jesaja vertelt over zijn droom dat het beter zal gaan.
Regel van de week
Ook de volgende week is er extra aandacht voor:

We praten op rustige toon
tegen elkaar.
Weeksluiting groep 7-8
Vrijdagmiddag is deze groep aan de beurt voor een ‘grote’ weeksluiting. De ouders van deze
leerlingen zijn van harte welkom te komen en luisteren.
Verlof en vervanging; het stokje doorgeven
Volgende week gaat het zwangerschapsverlof van juf
Marieke in. We wensen haar een goede tijd thuis.
Gelukkig kunnen we u ook voorstellen aan de
vervangster. Juf Ester Jans zal juf Marieke gaan
vervangen op de dinsdag in de verschillende groepen en
op de woensdag t/m vrijdag in groep 2. Vandaag was ze
alvast in de groep om kennis te maken en een goede
overdracht te ontvangen. We heten juf Esther van harte
welkom in ons midden.
Actie Schoenmaatjes
Edukans Schoenmaatjes: van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau
Dit najaar doet de Groene Borg (IKC de Lindelaar en CKC de Wegwijzer) mee met de actie
Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een
schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes
in landen als Albanië, Moldavië, Ghana, Sri Lanka en Irak.
Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een schoenendoos vullen met schoolmateriaal,
toiletartikelen en speelgoed? U kunt ook één doos per gezin vullen. Vanaf dit jaar is het ook
mogelijk om via Schoenmaatjes Connected te ontdekken welk kind uw doos ontvangt.
Hoe het werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen mee
naar huis hebben genomen. We vragen u de barcode in de Schoenmaatjesfolder online te
activeren en de verzendkosten van de schoenendoos per Ideal te betalen. Zet u even een
vinkje op de barcodesticker als u de barcode heeft geactiveerd?
Graag ontvangen wij de gevulde schoenendoos uiterlijk 30 november. In onze gezamenlijke
hal maken wij een mooie plek voor alle schoenendozen. Wilt u ervoor zorgen dat de spullen
in de doos heel en schoon zijn? Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons vrijdag 30
november om 14.00 uur willen helpen bij het controleren en verzendklaar maken van de
dozen en wie wil helpen bij het regelen van het transport naar het inleverpunt in Assen op 7
december? (Ballorig, Zuidenveld 133 Tijdstip: 7 dec 14.00-16.00 uur) Wilt u dit doorgeven
aan de leerkracht van uw kind.
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Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten
onder deze prachtige actie!
Nationaal Schoolontbijt
Dinsdag hebben we genoten van het Nationaal
Schoolontbijt. Op vier verschillende plaatsen werd er
ontbeten.
EU-schoolfruit
Volgende week start de levering van de groente en
fruit van de EU-schoolfruit actie. Verderop in deze
nieuwsbrief staat meer informatie
Lampionnen
De lampionnen zijn allemaal klaar en deels vandaag al meegegeven. Vanmorgen zijn de
leerlingen van groep 1 op bezoek geweest bij ’t Derkshoes en het Altingerhoes.
Iedereen veel plezier met het lampionnetje lopen op zaterdag 10 november.
Nieuwe stoelen
De nieuwe stoelen voor de personeelskamer zijn gearriveerd. Er is intussen ook al
bestemming gevonden voor de gebruikte stoelen. Ze gaan naar het Rode Kruis.
Agenda
 9 november – juf Karin Wesseling jarig / weeksluiting groep 7-8
 15 november – vergadering ouderraad
 16 november – decoratieteam Sinterklaas
 27 november – directie overleg CKC Drenthe
 5 december – Sinterklaas
 12 december – vergadering ouderraad
 19 december – Kerstvieringen in school (’s avonds)
 21 december – 12.00 uur – start Kerstvakantie
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

Beste ouders,
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school gratis drie stuks groente en fruit per week. De school doet
namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op De Wegwijzer
De drie vaste groente- en fruitdagen op De Wegwijzer worden:

woensdag, donderdag en vrijdag
Wij ontvangen de levering van de leverancier Vitamine & Zo

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw
kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief
voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief
van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit.
Het programma wordt ondersteund door het
Voedingscentrum.

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén
kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
www.euschoolfruit.nl | euschoolfruit@wur.nl | 0317- 485966
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