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Kind Op Maandag
Het groeit zomaar
Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal zaad zaait, op de
ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met een mosterdzaadje: dat lijkt
misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin de vogels kunnen schuilen

Berichtgeving Klasbord
Van verschillende ouders hebben we gehoord dat Klasbord niet altijd een melding geeft bij nieuwe berichten.
We vragen u daarom eerst de volgende stappen te proberen:
1. Op de Klasbord app ga je naar menu (de drie streepjes bovenin), klik dan op Instellingen en vervolgens
Push meldingen. Controleer of alle pushmeldingen daadwerkelijk ingeschakeld zijn.
2. Via telefoon instellingen ga je naar Geluiden en meldingen, dan naar Applicatiemeldingen. Zoek dan de
app Klasbord op en controleer of deze app alle machtigingen heeft om meldingen te doen.
Mocht dit niet werken, dan horen we het graag. Het probleem zit dan wellicht in de app Klasbord zelf. We zullen
dan verder actie ondernemen.

Staking in de noordelijke provincies
Wellicht heeft u het gehoord of gelezen. Voor 14 februari is een staking uitgeroepen in het basisonderwijs voor
de drie noordelijk provincies. Het team van CBS De Wegwijzer staat achter de uitgangspunten van de staking.
De eerste dag hebben we ervoor gekozen om de school niet dicht te doen. Bij de tweede staking hebben de
leerkrachten wederom niet gestaakt, maar was de school voor leerlingen wel gesloten. Zo wilden we laten zien
dat we solidair waren met de uitgangspunten van de staking. Hoewel we ook nu
weer achter de uitgangspunten staan van de staking staan, staken de leerkrachten
wederom niet. De school is open op 14 februari en wordt gewoon lesgegeven.

Presentatiedagen

Op 22 maart organiseert De Wegwijzer een open dag. Alle ouders, potentiële nieuwe ouders, opa’s en oma’s
en verder iedereen die nieuwsgierig is naar onze school is van harte welkom om een kijkje te komen nemen en
mee te doen. We organiseren een creatieve middag met verschillende workshops. De eerste ronde is van 12:45
uur tot 13:45 uur, de tweede ronde is van 13:45 uur tot 14:45 uur. We verdelen de leerlingen van groep 1-4 en
van groep 5-8 in groepjes van 8 leerlingen. Per bouw zullen er vier activiteiten bedacht worden. Bent u creatief,
of heeft u leuke ideeën om een workshop mee te vullen, laat het ons dan weten. Het thema van de workshops
is ‘Pasen’. We zouden het erg leuk vinden als er ouders zijn die ons mee willen helpen.
Er is veel mogelijk. Te denken valt aan:
Koken, bloemschikken, haarvlechten, houtbewerken, porselein schilderen, handlettering of andere leuke
ideeën. Na de inventarisatie van opgaves volgt een terugkoppeling vanuit school. Eventuele gemaakte kosten
kunnen bij de school gedeclareerd worden. Graag de opgave briefjes uiterlijk 19 februari inleveren bij de
groepsleerkracht.
Opgave formulier:
Naam:___________________________________________________________________________________
0 Ja ik wil wel helpen met de workhops, ik ben inzetbaar voor groep 1-4 / groep 5-8.
0 Ik heb leuke ideeën en/of suggestie voor een workshop namelijk____________________________________
0 Ik wil wel helpen, maar krijg graag een idee vanuit de school aangereikt.
0 Nee, ik ben helaas verhinderd.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 24 april staat de schoolfotograaf gepland. Noteer het alvast op de jaarkalender. Broertjes/zusjes die
niet bij ons op school zitten kunnen vanaf halfnegen op de foto.

Jarigen
In de maand februari zijn de volgende kinderen jarig.
5 februari
Julian uit groep 3
12 februari
Natascha uit groep 6
22 februari
Noa uit groep 7
Allemaal van harte gefeliciteerd en hele fijne verjaardag toegewenst.

Agenda
1 februari:
5 februari:
13 februari:
14 februari;
17 februari:
23 februari:
26 februari:

Open avonden VO
Maandopening Ouders van harte welkom
DKJ groep 7/8
Kunst en Cultuur groep 7/8
Oud papier (De Zwarm)
Leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie

