Nieuwsbrief
25 november 2021
Trefwoord
Thema: Zie jij het? Met als weekthema ‘Hoe zie jij het?’
Elk mens kijkt op zijn eigen manier naar de wereld om zich heen. Kinderen maken kennis met een paar
van die manieren. Ze ontdekken dat hoe je kijkt, invloed heeft op wat je ziet en wat het met je doet.
De Bijbelverhalen vertellen over Jesaja die veel donkers ziet, maar ook lichtpuntjes ontdekt. Maar niet
iedereen ziet hetzelfde als hij. Jesaja kijkt met de ogen van God. Als je zo probeert te kijken, zie je
soms meer dan wat je op het eerste gezicht opvalt.
Regel van de week
Ook volgende week besteden we extra aandacht aan:

We luisteren naar degene die het woord heeft.
Afscheid
Meester Simon heeft een nieuwe baan. Vanaf 29 november heeft hij een (mogelijk) vaste plek in het
team van kindcentrum het Krijt in Assen. Voor hem een hele mooie kans, maar voor ons was het
schakelen! Gelukkig kunnen we melden dat er vanaf januari een nieuwe meester is gevonden: Meester
Marcel. Van maandag 29 november tot de kerstvakantie zullen de juffen Karin W. en Laura voor de
groep staan. Deze juffen kennen de groep en zij hebben er veel zin in om hen nog een maand extra les
te geven. Morgen nemen we afscheid van meester Simon. We gunnen meester Simon deze mooie kans
en wensen hem heel veel succes en plezier op zijn nieuwe school.
Afwezig
Meester Pieter is maandag niet op De Wegwijzer aanwezig vanwege een studiedag op zijn andere
werkplek: Kindcentrum Drijber.
Corona
Het aantal coronabesmettingen neemt helaas nog steeds toe. We zullen als kindcentrum
extra voorzichtig moeten zijn en blijven. Als volwassenen houden we de 1,5 meter afstand. Het
afscheid nemen van de kinderen blijven we buiten doen.
Mocht u een dringende boodschap hebben voor een collega of als u een taak hebt als vrijwilliger vragen
we u binnen in de verkeersruimtes een mondkapje te dragen.
Binnen de school bekijken we kritisch welke zaken we wel
of niet door laten gaan. En dat kan snel veranderen de
komende tijd. Want morgen is er een persconferentie. We
houden u op de hoogte.
Deze week hebt u via social schools de nieuwste versie
van de beslisboom ontvangen. Daarnaast sturen we
vandaag een ouderbrief van de GGD.
Ziekte en vervanging
We zijn de afgelopen tijd geconfronteerd met situaties
waarbij er collega’s ziek zijn of in quarantaine moeten. We
hebben als stichting een flinke vervangerspool, maar op
dit moment komt het vaak voor dat alle invallers ingezet
zijn. Dan kunnen we af en toe een beroep doen op een
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collega die misschien wat extra wil werken maar dat kan ook niet
altijd. Er zullen dan weer situaties kunnen ontstaan waarbij een groep
geen les krijgt. We proberen dan wat werk ‘klaar te zetten’ in Teams,
maar dat duurt soms even. Leerkrachten hebben dan zowel kinderen
in de klas als thuis te bedienen. Ook als enkele kinderen thuis zijn, is
dat het geval. We vragen uw begrip hiervoor.
Gymlessen
Er is een eenmalige wissel in de gymnastiekdag. De lessen van de
dinsdag verschuiven volgende week naar de maandag.
Sinterklaas
In de klassen zijn de voorbereidingen op het feest van Sinterklaas in
volle gang. Veelal wordt het Sinterklaasjournaal gevolgd. Ook worden
er in de bovenbouw lootjes getrokken. De voorbereidingen gaan
gewoon door, tenzij we andere berichten of voorschriften krijgen. We houden u op de hoogte.
Er worden weer vlogs gemaakt. Deze zijn te bekijken via Facebook. U kunt zich aanmelden op
Sinterklaas Groene Borg 2021.
Agenda
26 november – STO les Beilen (groep 8)
29 november – Gymnastiek i.p.v. dinsdag 30 november
30 november – Verjaardag juf Karin Moes
3 december – Sinterklaasfeest op school
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