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Agenda

Agenda
Een nieuw schooljaar
Gouden weken
Fiers
KLasbord

4 september:
11 september:
12 september:
16 september:
18 september:
20 september:
28 september:

Bekendmaking nieuwe naam vereniging, inloop tot 9:30 uur
Start huisbezoeken groep 8
Leesactiviteit groep 5-6
Oud papier (fam Smit/ Blokzijl)
Scholing Specialist Het Jonge Kind (kleuters vrij) + Vertelgesprekken
Leesactiviteit groep 3-4
Sportdag

Een nieuw schooljaar
De zomervakantie is weer voorbij. Hopelijk heeft iedereen in de vakantie flink kunnen spelen,
uitrusten en bijtanken om weer fris en fruitig aan een nieuw schooljaar te beginnen.
Ouders en team zijn alweer druk bezig geweest met het inrichten van de lokalen, het netjes
maken van het plein en de tuin en het voorbereiden van het nieuwe schooljaar.
Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen
HEEL HARTELIJK BEDANKT!
Wij wensen jullie voor het schooljaar 2017-2018 een prachtig kleurenpalet:

Heel veel plezier en success!

Kind Op Maandag
Thema: Wie ben jij?
Als Isaak zijn oudste zoon de zegen wil geven, gaat Jakob in de plaats van zijn broer. Hij
verkleedt zich en neemt het eten mee waar zijn vader om gevraagd heft. Als Esau later
terugkomt, is de zegen voor de oudste al vergeven.
Thema: Ik heb het voor je over
Jakob gaat weg van zijn ouders en zijn broer Esau. In de woestijn doet hij een bijzondere
ontdekking: God gaat met hem mee. Over een ladder gaan engelen naar boven en beneden:
God overbrugt de afstand tussen de aarde en de hemel. Jakob komt bij zijn oom Laban en wordt
verliefd op Rachel. Hij werkt zeven jaar voor zijn oom om met Rachel te kunnen trouwen.

Gouden weken
Een goed begin is het halve werk! Deze uitdrukking is in het bijzonder van toepassing en
verwoordt in één keer het doel van de Gouden Weken. De Gouden Weken worden ingezet om
het goud dat je in handen hebt, de interactie tussen de leerkracht en leerling, te smeden en te
kneden, zodat er een fijne sfeer heerst in de groep; een heel schooljaar lang.
De eerste vier weken van het schooljaar zijn cruciaal voor de groepsvorming en omgangsregels
binnen een klas en school. Daarom besteden wij hier in de klassen de eerste vier weken
uitdrukkelijk extra aandacht aan. Zo stellen wij samen met de kinderen regels en afspraken op
om er een fijn jaar van te maken, doen wij veel Energizers en coöperatieve werkvormen (gericht
op de bevordering van een positieve sfeer en groepsvorming) en praten wij veel over omgaan
met elkaar en afspraken maken. Dit alles om goed te starten en er een fijn en leerzaam
schooljaar van te maken.

Fiers
We zijn dit schooljaar gestart met de bekendmaking van de
nieuwe naam van onze vereniging. CBS De Wegwijzer is
een van de negen christelijke scholen van de vereniging in
de gemeente Coevorden. Het motto van de vereniging is:
Óp eigen wijs goed onderwijs’. Dat krijgt op verschillende manier vorm. Denk bijvoorbeeld aan
de plusklas Manifesto, de techniekklas, gezamenlijke scholing voor leerkrachten en
samenwerking tussen de scholen onderling.
Waar staat Fiers voor:
Verantwoordelijkheid, Veilig en uitdagend, en verbonden. We staan samen als vereniging en
scholen krachtig in de samenleving. Ook staat Fiers voor het Drentsche fier, wat trots
betekent. We zijn trots op al onze leerlingen. We bieden kinderen een veilige en uitdagende
leergemeenschap waar ieder kind zich persoonlijk kan ontwikkelen en naar het volle vermogen
kan leren.
We zijn door de ballonnenboog naar binnen gegaan, om samen aan een nieuw schooljaar te
beginnen.

KLasbord
Het werken met Klasbord is ons heel goed bevallen, daarom gaan we daar ook dit jaar weer
mee verder. Via Klasbord kunnen de leerkrachten korte berichten sturen naar de ouders. Deze
berichten kunnen gaan over bijvoorbeeld:
- Het rijden naar een voorstelling
- Hoe laat aanwezig bij een ouderavond?
- Spulletjes meenemen naar school.
De leerkracht van elke klas kan een bericht sturen voor zijn/haar eigen klas. Ouders die zich bij
klasbord hebben aangemeld krijgen dit bericht automatisch op de mail/app. De leerkracht kan
dan weer zien wie het bericht wel/niet gelezen heeft.
Hoe kun je je als ouder aanmelden voor klasbord?
Via de computer:
- Ga naar: www.klasbord.nl
- Registreren
- Volg een klas: hier kun je de code invoeren die je hebt gekregen
van de leerkracht.
- Je kunt er nu voor kiezen om de klas te volgen van jouw kind. Wel
moet de leerkracht je eerst toevoegen/accepteren.
Via de telefoon/app:
- Download de app ‘Klasbord’
- Registreren
- Volg een klas: hier kun je de code invoeren die je hebt gekregen van de leerkracht.
- Je kunt er nu voor kiezen om de klas te volgen van jouw kind. Wel moet de leerkracht je
eerst toevoegen/accepteren.
Succes allemaal!! Bij vragen kunnen jullie terecht bij de desbetreffende leerkracht.

Schoolkalender
In het begin van de eerste schoolweek hebben de kinderen weer de traditionele
schooljaarkalender mee naar huis gekregen. Hier op zijn alle activiteiten, vrije dagen en
bijzonderheden voor aankomend schooljaar te vinden. Soms kan het zijn dan er per ongeluk een
activiteit ontbreekt of een datum verkeerd staat of toegevoegd moet worden, dit hoort u dan zo
spoedig mogelijk.
Op de kalender staat het overblijfrooster vermeld. Met de aanmeldingen die we voor de vakantie
hebben binnen gekregen is het rooster helemaal gevuld. Ook dit schooljaar is de overblijf dus
weer goed geregeld. Bedankt voor de vele aanmeldingen. Ook het oud papierrooster staat op de
kalender vermeld.
De eerste wijzigingen voor de kalender zetten we hier alvast op een rijtje:
Tijden en vakanties: Er is een oud overzicht van de vakanties en vrije dagen in blijven staan. In
het calendarium staan wel de juiste data vermeld. Hieronder het juiste overzicht van de
vakanties 2017-2018.

Op de pagina van de groepindeling staat op woensdag, donderdag en vrijdag groep 6-7
vermeld. Dit moet zijn groep 5-6.

Briefjes Vertelgesprekken
De gesprekscyclus over, voor en met de kinderen begint met de vertelgesprekken op
maandagmiddag 18 september en donderdagmiddag 21 september. In de vertelgesprekken
krijgen de ouders (en in groep 5 t/m 8 komen ook de kinderen mee) de mogelijkheid om over
hun kind te vertellen. Hoe is het kind thuis? Wat heeft zijn/haar belangstelling? Welke
verwachtingen liggen er voor het nieuwe schooljaar? De achterliggende gedachte van deze
gesprekken is dat ouders over deskundigheid beschikken die nodig is om de leerling tot volle
ontwikkeling te laten komen. Gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen levert
meestal meer resultaat op. Door verantwoordelijkheid ontstaat er immers betrokkenheid. De
Wegwijzer ziet meerwaarde in het samenwerken met ouders. Door deze samenwerking
voortdurend aan te gaan, verwachten wij dat de kwaliteit van de school en het onderwijs beter
wordt.
De vertelgesprekken duren 15 minuten. De kinderen krijgen een brief mee over de
vertelgesprekken met daarbij een opgavestrookje voor deze gesprekken.

Ouderhulpbrieven
Vandaag krijgen de kinderen de ouderhulpbrieven mee naar huis.
Hierop kunt u aangeven bij welke activiteit u de school graag zou willen/kunnen ondersteunen.
Alvast bedankt voor uw medewerking. We zijn tevens op zoek naar een penningmeester. Heeft
u interesse, laat het ons even weten.

Scholing leerkrachten groep 1 en 2
Maandag 18 september hebben de leerlingen van groep 1 en 2 een vrije dag. De leerkrachten
hebben dan een studiedag Specialist Jonge Kind.

Luizenpluis

Vanochtend was de eerste luizencontrole na de zomervakantie. Er is een enkel geval bekend van
luizen, dus wees alert.

