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Trefwoord 

Thema: Bewonderen 

Met als weekthema:  Het wonderlijke van het alledaagse 

Deze week gaat het over het bijzondere dat te bewonderen valt in het gewone, het ongrijpbare, het 

kleine, geringe, kwetsbare en onopvallende alledaagse. 

Met behulp van twee verhalen maakt Jezus duidelijk dat het Koninkrijk van God het moet hebben van 

de wonderlijke kracht van het kwetsbare (keer je vijand ook je andere wang toe) en van het geringe 

(een klein mosterdzaadje maakt het verschil) 

 

 

 

Regel van de week  

De komende weken besteden we extra aandacht aan:  
 

We spelen op het voetbalveld en het pannaveld volgens het rooster 
 

 

 

Pieter 

Er is grote bezorgdheid omtrent de gezondheid van meester Pieter. Na veel onderzoeken heeft hij 

vorige week te horen gekregen dat hij maagkanker heeft. Dat heeft grote impact op alles en iedereen 

in zijn omgeving. Hij is opgenomen in het ziekenhuis en nu wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn en 

wat vervolgens het behandelplan wordt. Er staat hem een intensief programma te wachten.  

We hopen en bidden dat er snel duidelijkheid komt en dat genezing mogelijk is.  

 

Mocht u een kaartje willen sturen, dan is het adres: Boekweitveld 54, 9407 GL Assen. 

 

 

Wethouder Derks en de leerlingenraad 

Maandag kwam wethouder Erjen Derks bij de leerlingenraden van de Wegwijzer en de Lindelaar op 

bezoek. De kinderen deden het heel goed! 

In de Velden-krant staat deze samenvatting + foto: 

 

“Al jaren vragen de leerlingen van CKC De 

Wegwijzer en IKC De Lindelaar zich af waarom het 

afval op beide scholen niet gescheiden opgehaald 

wordt. 

In de klassen staan wel bakken voor papier, plastic 

en restafval. Maar vervolgens wordt alles in één 

keer opgehaald! De kinderen van de 

leerlingenraden hebben vorig jaar samen een email 

naar wethouder Erjen Derks gestuurd met heldere 

vragen hierover. Maandag kwam hij op bezoek en 

kon hij vertellen dat de gemeente bezig is om dit 

te regelen.  

Over een poosje krijgen beide scholen groene 

containertjes in de klassen en wordt alles 

gescheiden opgehaald.  
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Blijft er nog 1 belangrijke vraag over: kunnen er ook stevige prullenbakken op het plein geplaatst 

worden?  

De kinderen zijn het zat dat ze elke dag de rommel van o.a. hangjongeren moeten opruimen op het 

plein.  

Elke ochtend peuken, blikjes en plastic op het plein, daar worden ze niet blij van. Een goed punt zegt 

wethouder Erjen Derks, hij gaat er over nadenken.  

De beide leerlingenraden zijn tevreden, het punt over afval is duidelijk over gekomen bij de wethouder. 

Ze kijken uit naar het vervolg. 

 

https://www.veldenkrant.info/nieuws/algemeen/39983/derks-brengt-afvalbezoek-aan-scholen-in-

westerbork 

 

 

Het Mobiele Media Lab 

Het Mobiel Media Lab is een vrachtwagen waarin u welkom bent om mee te denken met de politie. Elke 

dag staat de truck op een andere plaats in Nederland. Bijvoorbeeld op de markt in uw dorp, voor de 

basisschool of bij een congres. De politie komt naar je 

toe. Het gaat in de vrachtwagen over verschillende 

onderwerpen. 

Volgende week staat het Mobiele Media Lab op de 

parkeerplaats bij de Wegwijzer en worden de leerlingen 

van groep 8 in de vrachtauto uitgenodigd. 

In de vrachtwagen praten jeugdagenten/jongerenwerk 

met de leerlingen.  

Belangrijke thema’s komen aan bod, zoals cyberpesten, 

sexting, nepvuurwapens, alcohol, drugs, lachgas en 

vuurwerk. Ook hier komen de digitale media van de 

politie ter sprake. Wat vinden de kinderen daarvan? Na 

elke inzet weten ze hoe ze de politie kunnen bereiken, 

ook als de vrachtwagen weer is vertrokken. 

 

 

Judo tijdens de gymlessen 

Op donderdag 17 februari worden er tijdens de gym judolessen gegeven door trainers van de 

judovereniging Westerbork.  

Als er kinderen zijn met een eigen judo/karate- of ander budosportpak, dan kunnen ze dit dragen 

tijdens de schooljudoles. Voor de andere kinderen geldt dat ze het beste een lange sport/joggingbroek 

en een T-shirt met lange mouwen kunnen dragen tijdens de les. 

In eerdere jaren werden leenjasjes gebruikt voor alle groepen, maar vanwege het covid-virus wordt 

daar dit jaar geen gebruik van gemaakt. 

 

 
 
Agenda 

• 9 – 14 februari – 10-minutengesprekken 

• 16 februari – eerste rapport mee / voorbereidingsmiddag team – leerlingen vrij vanaf 12.00 u 

• 17 februari – judo tijdens de gymlessen 

• 17 februari -  groep 8 naar het Mobiele Media Lab 

• 18 februari – studiedag schoolteam – leerlingen vrij 

• 21 -25 februari – voorjaarsvakantie 

• 28 februari – Start instroomgroep 

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

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.veldenkrant.info%2Fnieuws%2Falgemeen%2F39983%2Fderks-brengt-afvalbezoek-aan-scholen-in-westerbork&data=04%7C01%7Cc.lakerveld%40ckcdrenthe.nl%7C2231ea0290a5490a5c6408d9ebfffd90%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637800306970841911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=URkMQSc4eq2lgG%2BBwFaAeEi3guskbB0xEf6B3%2Fd1peE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.veldenkrant.info%2Fnieuws%2Falgemeen%2F39983%2Fderks-brengt-afvalbezoek-aan-scholen-in-westerbork&data=04%7C01%7Cc.lakerveld%40ckcdrenthe.nl%7C2231ea0290a5490a5c6408d9ebfffd90%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637800306970841911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=URkMQSc4eq2lgG%2BBwFaAeEi3guskbB0xEf6B3%2Fd1peE%3D&reserved=0

