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Agenda
Woensdag 19 augustus
Vrijdag 21 augustus
Maandag 24 augustus
Maandag 31 augustus
Dinsdag 1 september
Woensdag 2 september
Vrijdag 4 september
Maandag 7 september
Dinsdag 8 september
Donderdag 10 september

Nieuwsbrief
Klassekids + Luizencontrole (mag weer/ met 1 ½ meter onderlinge afstand)
Klassekids
Schoolkring
Muziek op schoot (peuters 10.30-11.30 uur, ouders graag opgeven)
Nieuwsbrief
Afscheid van onze Algemeen Directeur dhr. P. van Kesteren
Start Kinderboekenweek + maandopening groep 1 t/m 5
Muziek op schoot (peuters 10.30-11.30 uur)
Verkiezing kinderraad + GMR

Kind op Maandag
Wat is jouw plek?
Exodus 1 en 2: 1-25
De Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit op in het paleis.
Later gaat hij naar het land Midjan. Wat is zijn plek?
Ik zal er zijn
Exodus 3: 1-12, 4: 1-17 en 5: 1-9
God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet allerlei
bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes’ broer Aäron gaat mee naar Egypte.

Even voorstellen
De kinderen hebben al kennisgemaakt met de nieuwe juffen. Via de nieuwsbrief stellen juf Mel en juf Jolande
zich aan u voor.

Juf Mel
Dag allemaal,
Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Mel Hellendoorn en ik kom de komende maanden met veel plezier
het verlof van Marloes opvangen. Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 3/4/5. De
afgelopen dagen hebben de leerlingen en ik al kennisgemaakt. Ik heb er zin in!
In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn vriendinnen. Daarnaast is volleybal
meerdere jaren mijn vaste sport geweest. De afgelopen jaren heb ik het helaas moeten
opgeven, omdat het niet meer te combineren was met mijn toenmalige baantje. Nu ik de
weekenden weer vrij heb, zou ik het in de toekomst graag weer willen oppakken!
Voor nu gaan we er een leuke en leerzame tijd van maken. Heeft u vragen of mededelingen,
neem dan gerust contact met mij op. Hopelijk tot ziens. Groetjes juf Mel
Juf Jolande
Wat hebben we een leuke start gemaakt in de bovenbouw! Vanaf de vakantie vervang ik juf Gisela tijdens haar
zwangerschapsverlof. Ik werk al bijna 20 jaar voor Fiers en nu voor het eerst op de Wegwijzer! Ik woon in
Winschoten met mijn partner Freek en we hebben twee mooie kleindochtertjes. Mijn ervaring ligt vooral in groep
6,7,8 maar zal ook met veel plezier inspringen in andere groepen. Meester Daniel kende ik al heel wat jaren dus
de samenwerking komt zeker goed! Als u vragen heeft hoor ik dat natuurlijk graag. Graag tot ziens, Jolande vd
Zaag
Met vriendelijke groet,
Jolande van der Zaag

Schoolkring
We hebben een nieuw lid voor onze schoolkring gevonden. Franciska Vredeveld is bereid om onze schoolkring
te komen versterken. Officieel hebben ouders na deze bekendmaking twee weken de tijd om bezwaar in te
dienen bij de directeur. Horen we niets, dan verwelkomen wij Franciska van harte bij de eerste vergadering op
31 augustus.
We zijn nog op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wie van u wil samen met Franciska de schoolkring
komen versterken? We horen het graag.

Eerste schooldag
Afgelopen maandag zijn we goed gestart met elkaar. De kinderen konden bij iedere leerkracht een
talentactiviteit doen. Zo kwamen de leerlingen bij de creatieve maker op de foto, mochten ze vakantienieuwtjes
vertellen bij de nieuwfreak, kwamen ze steeds een stapje (wat zeg ik…..sprong!) verder bij de
grenzenverlegger, hebben ze het schoolplein mooi versierd bij de mooimaker en hadden we oog voor elkaar
door complimenten te geven aan de ander bij de positivo.

Maandopeningen
We hebben dit jaar gekozen voor een andere opzet van de maandopeningen. We hebben een deling gemaakt.
De ene maand is de opening voor de groepen 1 t/m 5 en de andere keer voor de groepen 6 t/m 8.(zie kalender)
Met kerst, oud en nieuw en Pasen hebben we een maandopening met de hele school. Talentactiviteiten worden
een vast onderdeel van onze maandopening.

Gymnastiek
Vandaag hebben we in de gymles een oriëntatie loop gedaan. De kleuters eerst samen met mij en daarna in
groepjes van drie. Ze snapten het al heel goed en ze waren heel enthousiast! Groep 6/7/8 in tweetallen. Eerst
samen en daarna moest de een de nader aanwijzingen geven en vertellen hoe de route liep. Ook zij waren
enthousiast en het ging super goed. Bij groep 3/4/5 kwam de vraag of we dit niet vaker konden doen....

Schoonmaakavond
Op 25 augustus stond de schoonmaakavond (ovb) gepland. Deze schuiven we toch nog even op naar later in
het jaar. U hoort van ons de nieuwe datum.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 2 september.

