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           Nieuwsbrief 

          17 februari 2022 
 

 
 

 

 

Trefwoord 

Thema: Meedoen 

Met als weekthema: Meedoen 

Wat betekent het voor kinderen om ergens aan mee te doen? Wanneer doen ze het vrijwillig en 

waarom voelt het soms als een verplichting? De kinderen denken deze week na over hoe samen 

ergens aan meedoen voor hen zin en betekenis kan hebben. 

Jezus vertelt over het meedoen aan het Koninkrijk van God. Iets waarvoor je in vrijheid kunt kiezen. 

 

 

Regel van de week  

De komende weken besteden we extra aandacht aan:  
 

We stampen en vegen onze voeten voor we naar binnen 

gaan. 
 

 

Pieter 

Meester Pieter is in afwachting van zijn behandelplan, daarover heeft hij binnenkort een gesprek.  

Dat het een zwaar traject wordt is vooraf al duidelijk. Hij heeft ons laten weten dat hij blij verrast is 

door de kaartjes en blijken van medeleven vanuit Westerbork. 

 

De leerlingenraad 

Een grote wens van de leerlingenraad is om op onze school aan de 

slag te gaan met een moestuin. Inmiddels is er een hek geplaatst 

aan de voorzijde van de school, in de groenstrook naast het plein. 

Binnenkort worden er moestuinbakken geleverd en kunnen we gaan 

nadenken over het plaatsen van de bakken en het opstarten van de 

tuintjes.   

 

Op 4 maart krijgt de leerlingenraad de 

gewonnen prijs van 1000 euro 

overhandigd van de gemeente. Dit 

bedrag wordt besteed aan het weghalen 

van de stekelbossen en het planten van 

vlinderstruiken.  

Ze komen dan ook op de foto.  

 

Instroomgroep 0/1 

Na de voorjaarsvakantie gaat de                                                               

instroomgroep, groep 0/1, van start. 

Juf Marieke en juf Sieuwke hebben de  

klas al heel gezellig gemaakt. 

 

(Zie de foto’s hiernaast) 
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Studiedag Team 

Morgen hebben de kinderen geen school. Als team van de Wegwijzer bespreken we morgen de 

resultaten van de toetsten van de afgelopen periode. En wat dat betekent voor de aandachtspunten die 

we de komende maanden hebben in ons onderwijs. En we gaan onder leiding van een expert van 

Expertis verder werken aan het verbeteren van begrijpend lezen. 

 

Het Mobiele Media Lab 

Wat hebben de groepen 5 t/m 8 

vandaag veel geleerd in het Mobiele 

Media Lab van de Politie. 

De groepen 7 en 8 leerden over 

Alcohol, drugs en lachgas. 

De groepen 5 en 6 hebben het gehad 

over Social Media, bijvoorbeeld over 

pesten op Social Media 

Een zinvol moment waarbij bewust 

wording een belangrijke rol speelt. 

Denk na over wat je doet en welke 

gevolgen hebben jouw keuzes, ook voor 

anderen. 

Via de site van de politie kunnen de 

kinderen thuis nog meedoen aan een 

spel. 

 

Judo tijdens de gymlessen 

Vanwege coronabesmettingen in het team van de Judotrainers konden de judolessen helaas niet 

doorgaan. 

 

 
 
Agenda 

• 18 februari – studiedag schoolteam – leerlingen vrij 

• 21 -25 februari – voorjaarsvakantie 

• 28 februari – Start instroomgroep 

• 28 feb. – 1 mrt. – Directie-2-daagse 

• 4 maart – Fotomoment Leerlingenraad met gemeente en IVN bij stekelbosjes 

• 12 maart – cursusdag Jeugd EHBO 

• 12 maart – NL-doet dag  

 

 

 

Ingekomen: 

Zie ook de bijlage bij deze Nieuwsbrief 
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