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Trefwoord 

Thema: Bewonderen 

Met als weekthema:  Bewondering opbrengen 

Bewondering heb je voor iets dat je raakt, dat je bijzonder vindt. Je zintuigen pikken iets op en je bent 

in staat om ergens de uitzonderlijke schoonheid van te ervaren. Deze week onderzoeken de kinderen 

wat zij zelf bewonderen en ze ontdekken dat dit voor iedereen anders kan zijn.  

In de Bijbelverhalen gaat het over welke wonderlijke dingen Jezus zegt én doet. Zijn vrienden kijken 

vol bewondering naar hem als Hij over het water loopt en 5000 mensen te eten geeft. 
 

 

Regel van de week  

De komende weken besteden we extra aandacht aan: 

 

We luisteren naar elkaar, de juf / meester  
en we zijn dan stil.  
 

 

Instroomgroep 

Na de voorjaarsvakantie start de instroomgroep voor de jongste kleuters. Daar zijn we heel blij mee!  

We kunnen u melden dat we daar twee leuke juffen voor hebben gevonden. Juf Marieke en juf 

Sieuwke. 

Juf Marieke werkt al jaren op de Wegwijzer en komt terug van zwangerschapsverlof. Juf Sieuwke is 

invaljuf en heeft een aantal weken geleden ingevallen in groep 1/2. Juf Marieke is van maandag t/m 

donderdag op school, juf Sieuwke is er op vrijdag. 

De instroomgroep krijgt weer haar eigen knusse lokaaltje in de oude personeelskamer. 

De juffen zijn al druk aan het overleggen en de voorbereidingen voor het inrichten van het lokaal gaan 

volgende week starten. 

 

 

Leerlingenraad  

VAN STEKELS NAAR VLINDERS!   

Afgelopen zaterdag waren de online presentaties voor DOEK, een 

prijsvraag van de gemeente Midden Drenthe. 

De jury heeft ons filmpje “Van stekels naar vlinders” bekeken en een 

vraag gesteld.  

Ze waren blij met het plan van de kinderen en in de middag werd 

bekend dat we €1000,- euro gaan krijgen voor de uitvoering van dit 

plan! 

GEFELICITEERD!! Goed gedaan, leerlingenraad!  

 

Het volgende onderwerp staat al weer op de agenda.  
Op 7 februari komt wethouder Erjen Derks praten met 
beide leerlingenraden van de Groene Borg. We hebben hem uitgenodigd 

om te praten over het scheiden van afval op onze scholen.  

We zijn benieuwd of hij onze vragen kan beantwoorden. 
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Kennismakingstasjes van de Wegwijzer “de Schoolie-bags” 

Er zijn weer nieuwe Schoolie-bags.  

Dat is een mooi versierd tasje met allerlei leuke dingen voor jonge kinderen en hun 

ouders. Zo zitten er o.a. kleurplaten, potloodjes, een knutselwerkje, een folder en 

tegoed-bonnen (om mee te gymmen of spelen met groep 1) in.  

We vragen u, als ouders, deze tasjes gericht te geven aan gezinnen die wellicht 

belangstelling hebben voor ons kindcentrum; buren, vrienden of gezinnen in uw 

omgeving met een kind van 3 of bijna 3 jaar.  

U kunt een Schooliebag ophalen bij school en doorgeven aan een “nieuw” gezin. 

Jongere broertjes en zusje mogen er natuurlijk ook één. 

 

Helpt u mee?  

 

Stampertjes gezocht. 

In het nieuwe jaar heeft de OR weer nieuwe stampertjes nodig. Als stampertje mag je gedurende een 

hele week het papier in de grijze containers aanstampen zodat er meer papier in past. Beschik je over 

een goede conditie of voldoende massa en wil je graag het stampertjes team komen versterken, bel, 

mail, app de OR. 

 

Met vriendelijke groet, 

Arjan Mein 

0623-333003 

stampertje@arjanmein.nl 
 
 

Agenda 

• 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  
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