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           Nieuwsbrief 

          13 januari 2022 
 

 
 

 

2022 

Allereerst wensen we een ieder een heel gelukkig en gezond 2022. De 

beste wensen! 

Alvast een paar plannen voor 2022: 

• Na de voorjaarsvakantie gaan we de kleutergroep splitsen. We 

starten met een nieuwe instroomgroep. 

• We gaan aan de slag met (moes)tuintjes: voor elke groep komt 

en een vierkante-meter-bak op de grond binnen het 

kanstanjehouten hek naast het plein. 

• ‘Van stekels naar vlinders’ – zie verderop in deze nieuwsbrief bij 

de leerlingenraad. 

 

Trefwoord 

Thema: groeien met als weekthema: Groot, groter, gelukkig? 

Je kunt groeien in lengte, in kracht, in zelfstandigheid, maar is er ook een grens aan al die groei? 

Betekent groter en sterker dat je ook als mens gelukkiger wordt? Heeft de groei ook een keerzijde? 

Volgende week stellen de kinderen vragen bij de zin en de betekenis van groeien. 

In de rust van de woestijn bezint Jezus zich op zijn rol als Messias. Het wordt hem duidelijk voor welke 

grote keuzes hij geplaatst wordt. In de synagoge leest hij voor wat de profeet Jesaja heeft geschreven 

over de taken van de Messias. Hij neemt deze verantwoordelijkheden op zich, maar ontdekt al snel dat 

de mensen in zijn geboorteplaats iets heel anders van hem verwachten. 

 

Regel van de week  

De komende weken besteden we extra aandacht aan: 

 

We kijken tijdens de instructie naar juf/meester/het bord. 
 

Meester Marcel in groep 6 

Deze week is meester Marcel van der Giezen gestart in groep 6.  

We heten hem van harte welkom in ons midden.  

We wensen hem en de leerlingen een hele fijne tijd toe! 

 

Start instroomgroep vanaf de voorjaarsvakantie 

Op maandag 29 februari kunnen we weer starten met een instroomgroep 

voor de jongste kleuters. Daar zijn we heel blij mee!  

Er zijn veel aanmeldingen en groep 1/2 van juf Arenda loopt vol. 

De instroomgroep krijgt weer haar eigen knusse lokaaltje in de oude 

personeelskamer. 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen en in februari zult u er zeker 

meer over horen. 

 

Corona maatregelen 

Het is fijn dat afgelopen maandag de school weer open mocht en we iedereen weer konden begroeten.  

De richtlijnen van de rijksoverheid zijn dezelfde als voor de kerstvakantie: 

• Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en 

zich (laten) testen. 

• Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen 

verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar 

school. 
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• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en 

leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen 

mondkapjes in de gang, net als het 

onderwijspersoneel.  

• Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair 

onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet onderwijs 

en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: twee 

keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo 

nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als 

de test positief is, gaat de persoon en de rest van het 

gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-

teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of 

leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor 

iedereen, dus ook voor gevaccineerden. 

• Daarnaast gelden in de scholen in het primair en 

voortgezet onderwijs nog steeds de basismaatregelen. 

Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 

meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school en vergaderingen 

zijn online. 

We starten in alle groepen steeds met het wassen van de handen. In de pauzes spelen de klassen op 

een deel van het plein om de groepen zo weinig mogelijk te mengen. De weekopeningen en 

weeksluitingen gaat voorlopig niet door. Zo proberen we samen voorzichtig te zijn.  

Leerlingenraad 
“Juf! De bal is al weer lek!” Al een paar jaar wordt er gemopperd door de kinderen op onze school, 

want onze voetballen gaan heel snel lek. Dit komt door de strook met stekelbosjes langs het 

voetbalveld. De leerlingenraad wil dit probleem aanpakken en doet mee met een prijsvraag van de 

gemeente Midden Drenthe: DOEK. Afgelopen maandag hebben we een filmpje opgenomen waarin we 

vragen of de stekelbossen vervangen kunnen worden door vlinderstruiken. Zo helpen we meteen de 

natuur een handje. Want het gaat niet zo goed met de vlinders. Op 22 januari gaat de jury alle 

inzendingen bekijken. We hopen dat we worden uitgekozen en aan de slag kunnen!  

VAN STEKELS NAAR VLINDERS!  

 

Kriebelteam 

We zijn blij te kunnen melden dat het kriebelteam geen (nieuwe) 

luizen heeft gevonden. Complimenten aan iedereen dat we hierin 

zulke positieve stappen zetten! 

 

Fietsencontrole  

Na de controle van oktober, zijn gisteren zijn opnieuw fietsen 

gekeurd.  

En alle fietsen die opnieuw zijn gekeurd, zijn goedgekeurd. Goed 

gedaan!! 

 

Schilderen 

Het schilderen van de trapopgang en het leerplein beneden is in de 

kerstvakantie afgerond. Ook beneden kunnen we nu genieten van 

de prachtige kunstwerken gemaakt door Kimmy van Zwieten. 
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Agenda 

• 17 januari – start toetsweken 

• 19 januari – MR vergadering 

• 21 januari – verjaardag juf Nynke 

• 24 januari – juf Corry afwezig, juf Mies 

vervangt haar 

• 25 januari – directie-overleg CKC Drenthe / 

vergadering ouderraad 

• 26 januari – juf Corry afwezig, juf Mies 

vervangt haar 

• 31 januari – activiteiten vanuit de bibliotheek 

(alle groepen) 

• 7 – 11 februari – 10-minutengesprekken 

• 7 februari – wethouder Erjen Derks bij de beide 

leerlingenraden  

• 16 februari – eerste rapport mee / studiemiddag team – leerlingen vrij 

• 17 februari – judo tijdens de gymlessen 

• 18 februari – studiedag schoolteam – leerlingen vrijdag 

• 21 -25 februari – voorjaarsvakantie 

• 29 februari – Start instroomgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingekomen: 
 

Vooraankondiging gezamenlijke scholen-sportdag groep 5 t/m 8 in Westerbork. 
Op vrijdag 10 juni 2022 mei vindt er in Westerbork de jaarlijkse gezamenlijke sportdag plaats voor groep 5 t/m 8 van 
de Wegwijzer en de Lindelaar. 
We vragen u deze datum te noteren in uw agenda. We kunnen uw hulp namelijk heel goed gebruiken. 
In maart / april zullen we u in een mail benaderen om ons te helpen tijdens deze sportdag. 
  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
  
Albert Boers en Frank Klein 
  
 


