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              Nieuwsbrief 

1 juli 2020 
 

 
 

 
 

Trefwoord 

Thema: Beginnen, met als weekthema: Aan je leven beginnen 

Nog even en dan beginnen de kinderen aan hun zomervakantie. Herinneren ze zich nog hoe ze aan 

het schooljaar begonnen? 

We verkennen hoe het is om ergens aan te beginnen. De Bijbelse scheppingsverhalen geven een 

beeldend antwoord op de onmogelijke vraag hoe het gesteld is met het begin van alles. Van de 

wereld van de mensen.   

 

Regel van de week 

Ook de laatste week besteden we extra aandacht aan: 

 

We laten de natuur met rust. 
 

 

Felicitatie 

Deze week heeft meester Pieter de Jong zijn diploma gehaald aan het Artez conservatorium in Zwolle. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Studiedag 

Tijdens de studiedag hebben we gesproken over de het thematisch lesgeven bij de wereldverkenning, 

het taakbeleid voor volgend jaar en onze trendanalyse / schoolscan en de plannen voor het Nationaal 

Plan Onderwijs (NPO). We gaan ons o.a. richten op lezen / begrijpend lezen en ondersteuning in 

groep 3-4. 

 

Afscheid juf Trieneke 

Afgelopen vrijdag hebben we, als team, afscheid genomen van onze IB-er, juf Trieneke. Tijdens een 

gezellige lunch is ze toegesproken en is een aantal cadeaus overhandigd. Nogmaals, bedankt en het 

ga je / jullie goed. Ook al was dit het afscheid. Juf Trieneke werkt de laatste weken voor de vakantie 

nog gewoon door natuurlijk. Donderdag is ze hier voor het laatst. 

 

10-minutengesprekken een rapporten 

Deze week zijn de afsluitende 10-minutengesprekken. Vervolgens worden ook de rapporten 

meegegeven.  

 

ANWB-Streetwise  

Morgenochtend hebben we een programma 

waarbij de verschillende groepen een 

speciale verkeersles krijgen. Zoals u deze 

week in de folder hebt kunnen lezen, zijn er 

de volgende programma-onderdelen: groep 1-

2 – ‘Toet,toet’; groep 3-4 – ‘Blik en klik’; 

groep 5-6 – ‘Hallo auto’ en groep 7-8 – 

‘Trapvaardig’.  

De les voor de kleuters wordt door juffen in 

de klas gegeven. De andere programma-

onderdelen zijn zoveel mogelijk buiten of in 

de sporthal.  

Het is de bedoeling dat de leerlingen van 

groep 7 en 8 op de fiets op school komen. 

Hun programma zal daarmee te maken 
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hebben. We hopen op een leerzame dag. Dit programma kunnen we volgen omdat we als 

kindcentrum het Drents Verkeersveiligheidslabel hebben. Volgende week geven we nog een flyer mee 

over deze ochtend. 

 

Trimbaan Westerbork 

De trimbaan van Westerbork is klaar. Bij alle hindernissen worden instructiefilmpjes gemaakt deze 

zijn te vinden via een QR-code. Ook komt er nog een tappunt voor drinkwater. Als dat allemaal klaar 

is wordt het geheel officieel geopend. Dat lukt zo snel niet meer voor de zomervakantie. Wel gaat juf 

Rianne alle hindernissen langs tijdens de gymlessen van dinsdag. Zo weten de kinderen alvast wat er 

overal gedaan kan worden.  

 

Afscheid groep 8 

Dinsdag is de afscheidsavond van groep 8. In De Voorhof is plek voor deze groep en hun ouders om 

de samen de afscheidsfilm te bekijken. Door de teamleden zijn er filmpjes gemaakt om de leerlingen 

die afscheid nemen op een ludieke manier te typeren en in het zonnetje te zetten. Ook deze filmpjes 

worden die avond vertoond. Vanwege de coronabeperkingen is er geen ruimte voor extra bezoekers. 

 

Ouders groep 8 bedankt! 

Ook voor de ouders van de leerlingen van groep 8 is er een einde gekomen aan een tijdperk. Voor 

sommigen van u is met dit laatste kind zelfs de basisschooltijd voor uw gezin voorbij.  

Wij, het team van de Wegwijzer, willen u allemaal van harte bedanken voor het vertrouwen dat u aan 

onze school hebt gegeven. Met elkaar hebben we bij mogen dragen aan de ontwikkeling van uw 

kostbaarste bezit, uw kind. We zijn trots op hen! Dank u ook voor alles wat u in de afgelopen tijd 

voor de school hebt gedaan. Wij wensen u samen met uw kind en uw gezin een goede en gezegende 

tijd toe.  

 

Slotfeest / uitzwaaien groep 8 

Woensdag sluiten we samen met alle leerlingen het jaar af met een gezellige activiteit. Ook worden 

de leerlingen van groep 8 op een leuke manier úitgezwaaid’ als extra afsluiting van hun tijd op de 

basisschool. 

 

Schoolzwemmen  

Volgende week wordt er gewoon gezwommen (ijs en weder dienende). We hopen op een zomerse 

afsluiting voor de vakantie. We zijn ons nog aan het oriënteren op enkele natte gymlessen na de 

zomervakantie. 

 

Gezocht vrijwilligers voor de pleinwacht 

Voor na de zomervakantie zoeken we twee mensen die enkele vaste dagen in de week willen helpen 

bij de pleinwacht van 11.45 -12.15 uur. Er staat een kleine vergoeding tegenover. U kunt zich 

aanmelden bij juf Cobi. 

 

Gezocht vrijwilligers voor de bibliotheek op school  

We hebben op school een prachtige bibliotheek die we delen met de Lindelaar. Ouders van beide 

scholen zorgen voor het uitlenen en de inname van de boeken. Dat gebeurt digitaal, net zoals u dat 

gewend bent van de bibliotheek in het dorp. De boeken worden voornamelijk in de ochtend geruild 

van 8:30 tot 9:30 uur.  

Heeft u tijd en zin om ook mee te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij juf Laura. Zij is 

leescoördinator en zij kan u meer vertellen over de taken in de bibliotheek.  

 

CKC in beeld 

Er is een nieuwe ‘CKC in beeld’ verschenen. Deze wordt aan de oudste kinderen van een gezin 

meegegeven. 

 

Sportpodium Midden-Drenthe 

Ook dit fraaie tijdschrift wordt meegegeven aan de leerlingen. Hierin een artikel over ons 

kindcentrum. 
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Agenda 

2 juli – ANWB Streetwise - verkeersprogramma 
6 juli – gymlessen op de trimbaan / afscheid groep 8  

7 juli – slotfeest / uitzwaaien groep 8 

9 juli – laatste schooldag tot 12.00 uur 

17 juli – verjaardag juf Laura 

25 juli – verjaardag juf Cobi en meester Pieter 

1 augustus – verjaardag juf Lianne 

3 augustus – verjaardag juf Wendy 

23 augustus – eerste schooldag 2021 - 2022 

 

Ingekomen: 

Gevonden voorwerpen bij de BSO 

Bij de kinderopvang zijn ze aan het opruimen en hebben deze 

gevonden voorwerpen bij elkaar gelegd voor de foto. De spullen 

hangen aan de kapstok binnen bij de BSO. De sleutels liggen bij 

de trap op de hoge boekenkast. 
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