Nieuwsbrief
12 maart 2020
Trefwoord – thema: Verbinden
Weekthema: Verbondenheid
Wat verbondenheid betekent ervaar je (of mis je) binnen concrete relatievelden. De verbondenheid
tussen twee mensen, binnen een groep, als volk en soms zelfs als wereldburger. Waar zien de
kinderen dat mensen verbonden zijn?
In de Bijbelverhalen gaat het over Jezus die zich verbonden toont met verwarde mensen en een
lamme op een draagbed. Mensen voor wie de verbondenheid met de gemeenschap niet
vanzelfsprekend is.
Regel van de week
De komende weken besteden we extra aandacht aan de volgende regel:

We praten op rustige toon tegen elkaar.
Nachtreis
Dinsdag hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 genoten van de
vertelvoorstelling Nachtreis in het gymlokaal. Het was een
indrukwekkend verhaal.
Voorleeswedstrijd
Dinsdag heeft onze schoolkampioen, Storm, meegedaan aan de
voorleeswedstrijd van de gemeente Midden-Drenthe. In een sterk
deelnemersveld van 15 voorlezers heeft hij prachtig voorgelezen. Hij
kreeg een mooi certificaat. Helaas mag er maar één voorlezer door
naar de volgende ronde. Goed gedaan Storm!
Voorlezen in het Drents
Elk jaar wordt er in maart aandacht besteed aan de
streektaal. Vanuit de Drentse Toal wordt er dan
voorgelezen in het basisonderwijs. Woensdag komen
er veurlezers bij ons om in de verschillende klassen te
komen voorlezen. Alle leerlingen krijgen dan ook het
tijdschrift Wiesneus.
KNVB Schoolvoetbal
Volgende week woensdag is er
op het sportpark in Beilen een voetbaltoernooi voor scholen. Er strijden 46
jongens- en meisjesvoetbalteams uit de groepen 5/6 en 7/8 om een plekje in
de KNVB regiofinale in mei. In dit programmaboekje staat alle belangrijke
informatie voor een zo goed mogelijk verloop van de middag.
De wedstrijden starten omstreeks 14.45. De groepen 7/8 spelen wedstrijden
van ±10 minuten en de groepen 5/6 14 minuten. Tussen de poulewedstrijden
is er 1 minuut wisseltijd. Bij de groepen 5/6 en 7/8 wordt in een poulesysteem gespeeld. Bij de meisjes 5/6 is de eindstand in de poule ook de
eindstand in het toernooi
De Wegwijzer is vertegenwoordigd met 5 teams. We wensen hen veel plezier
en veel succes. Supporters zijn van harte welkom.
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Schooltennis
Het voorjaar komt er weer aan, dus een prima start voor (school)tennis!
Dit schooljaar wordt er voor de groepen 3 & 4 schooltennis aangeboden.
Komende week (week 12) gaat uw kind deelnemen aan een tennisles in samenwerking met de
tennisvereniging TC Westerbork.
De tennisles wordt onder schooltijd gegeven en zal op de tennisbanen naast de school
plaatsvinden. Deze tennislessen worden aangeboden door de tennistrainer (Marten Tuller) van de
tennisvereniging TC Westerbork.
Als ouder/verzorger bent u natuurlijk van harte welkom om uw kind
te zien spelen!
Donderdag 19 maart: groep 3 van 10.15 – 11.00 uur en groep 4
van 11.00 – 11.45 uur
Kangoeroewedstrijd
Dit is een wereldwijde wiskundewedstrijd. Deze wedstrijd wordt één
keer per jaar georganiseerd. Van onze school doen er 34 leerlingen
aan mee. De wedstrijd wordt gehouden in het lokaal van groep 5
onder leiding van juf Karin Wesseling. Het is dit jaar op donderdag
19 maart. We wensen de deelnemers veel plezier en veel succes.
EU-Schoolfruit

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 maart – Drentse veurlezers / Voetbaltoernooi
19 maart – Kangoeroe rekenwedstrijd / tennisles groep 3 en 4
20 maart – Pannenkoekendag (groep 5) / Voorstelling ‘De vrouw en het jongetje’ (groep 1-4)
23 maart – Start themaweken Vrijheid
24 maart – Directieoverleg CKC Drenthe / Workshop Drents Archief – groep 5-6
27 maart - Weeksluiting door de leerlingen van groep 3
30 maart – Workshops filosoferen (groep 1-4)
31 maart – ‘Scoor een boek’ (groep 5)
3 april – Weeksluiting groep 5
7 april – Open ochtend / Nationale Buitenlesdag / Musical ‘Vrijheid’ door de groepen 7 van
beide scholen (12.30 – 14.00 uur voorstelling voor de hele school)
9 april - Paasviering
10 – 13 april – Pasen
17 juni - Schoolfotograaf
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