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17 december 2020
Jij bent licht voor de wereld
Eerste kaars, geef je licht als een ster die helder straalt
Tweede kaars, geef je licht aan wie in het donker dwaalt
Derde kaars, geef je licht aan wie niemand anders ziet
Vierde kaars, geef je licht aan wie huilt om veel verdriet
Grote kaars, geef je licht, laat ons zo het kerstkind zien
Jij bent licht voor de wereld, licht, licht, licht, licht, licht…..
Dit lied klonk de afgelopen tijd in de verschillende lokalen als
voorbereiding op de Kerstvieringen. De kaarsen worden aangestoken als teken van hoop en licht in
deze donkere tijd. Als bemoediging in deze bijzondere tijd.
We wensen iedereen een goede tijd met fijne feestdagen, warmte en gezondheid voor het nieuwe
jaar.
Lockdown
En zo werden we maandagavond ineens geconfronteerd met een snelle sluiting van opvang en
onderwijs. Alle activiteiten van deze week konden moesten ineens op de dinsdag of konden niet
(meer) georganiseerd worden. In de groepen is er dinsdag een afrondende en gezellige dag van
gemaakt.
Intussen werd er bedacht welke schoolspullen handig zijn voor thuis voor deze week en de twee
weken na de kerstvakantie. Ook werden er iPads en Chromebooks klaargemaakt om mee te geven.
Zo werd het een drukke laatste dag. Alle kinderen werden ook verrast met een leesboek –
aangeboden door onze ouderraad.
Voor deze week zijn er voor de kinderen vooral afmaakopdrachten en zaken als lezen, rekentuin,
taalzee, Words & Birds, redactiesommen.nl en squla (deze laatste alleen tussen 12.00 en 16.00 uur).
Voor de weken na de kerstvakantie wordt er een weektaak klaargemaakt. Dan hebben de kinderen
weer voor elke dag een aantal opdrachten.
Inloggen thuis
Voor het thuis inloggen op MOO op een device van school is het nodig eerst de wifi in te stellen. Bij
het inloggen is de gebruikersnaam: voorletter.achternaam@llwegwijzer.nl Bij sommige kinderen staat
er een 2 achter de achternaam (als er meerdere dezelfde combinaties zijn) Daarna volgt het
wachtwoord. Als het goed is weten de kinderen dat zelf. De leerlingen hebben hun ‘eigen’
chromebook meegekregen.
Op andere apparaten gaat het via moo.nl op dezelfde
manier. Lukt het inloggen niet geef dan even een seintje
aan de leerkracht dan kijken we of we een oplossing
kunnen vinden.
Nieuwe website – ckcdewegwijzerwesterbork.nl
Onze nieuwe website is alvast te zien via het nieuwe
adres: ckcdewegwijzerwesterbork.nl. Neem gerust alvast
een kijkje. Binnenkort is de oude website niet meer
bereikbaar en wordt u vanaf dat adres doorgestuurd naar
de nieuwe website.
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Ouderapp (Social Schools app) – nu activeren
Ineens maken we weer heel veel van het ouderportaal vanwege
spoedberichten. Nu stopt onze ‘oude’ website binnenkort en daarmee
komt ook het ouderportaal van MijnSchool voor ons te vervallen. Wilt
u nog foto’s downloaden dan zult u dan op korte termijn moeten
doen.
Op dit moment plaatsen we de spoedberichten in het oude en het
nieuwe systeem maar we gaan over op het nieuwe systeem: de
ouderapp van Social Schools. In de vorige nieuwsbrief stond de
handleiding voor het installeren en activeren van deze app.
U hebt vorige week vrijdag een mail van Social Schools gekregen met
de koppelcode. Deze is gestuurd naar het mailadres dat in de
schooladministratie vermeld staat. Wellicht is deze mail in de spambox terecht gekomen.
Tot nu toe hebben 54 ouders de app geactiveerd. Daarmee bereiken we ongeveer de helft van alle
leerlingen. Om alle berichten van school te kunnen blijven ontvangen is het noodzakelijk uw account
te activeren.
Komt u er niet, stuur dan even een mail naar p.deroest@ckcdrenthe.nl dan nemen we contact met u
op om een oplossing te zoeken.
Trefwoord thuis
Trefwoord (onze godsdienst methode) heeft materialen beschikbaar gesteld om thuis kerst te vieren:
Bij de viering voor thuis zit ook het nieuwe kerstprentenboek ‘Op tijd voor het lichtfeest’ van Lynette
de Ruijter en Paul Oole. Ouders/verzorgers kunnen dit mooie e-boek thuis met hun kinderen bekijken
en voorlezen.
Ouders/verzorgers kunnen het materiaal voor de viering vinden via deze url: www.trefwoord.nl/kerstthuis

Fijne kerstdagen
en een
gelukkig en gezond 2021 gewenst
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