Nieuwsbrief nr. 1

Schooljaar 2016/2017

CBS de Wegwijzer

‘t Wegwijzertje’
Belangrijke data:
15 sept. Informatie avond
alle groepen.
30 sept. groep 1/2 vrij!

Welkom
Het schooljaar is begonnen en het was fijn om iedereen weer te ontmoeten. Gisteren hebben we
met alle kinderen het schooljaar geopend door de vlag te hijsen en een startviering te houden.
Door samen te zingen, een verhaal te luisteren en te bidden hebben we met elkaar een zegen
over dit schooljaar gevraagd. We hebben de viering afgesloten met het lied : De Here zegent jou.
Het team wenst u en jou een gezegend schooljaar toe!
Personeelsnieuws
Martine de Lange is nu aan het revalideren. Onder begeleiding is ze bezig om van haar rugoperatie te herstellen. Nathalie Hendrikse zal haar de komende periode vervangen . Zij is al enige
jaren als invalleerkracht binnen IRIS werkzaam en heeft ook meerdere malen bij ons ingevallen.
We heten haar van harte welkom en een fijne tijd bij ons.

Lied: de Here zegent
jou
de Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over
jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je
geven
de Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over
uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u
geven (2x)

Gert de Groot is vanaf de zomervakantie afwezig wegens rugpijn. Ook hij moet hieraan geopereerd worden . De komende tijd zal hij in gesprek zijn met artsen m.b.t. de behandeling. Gezien
de dagelijkse pijn en het moeilijk kunnen slapen heeft dit ook mentaal zijn weerslag. We wensen
hem veel sterkte toe. Rick Bolks vervangt de uren van Gert . Hij is nu fulltime werkzaam in groep
5/6. We heten hem van harte welkom en een prettige tijd bij ons.
Marga van Gent heeft een jubileumjaar. Ze zit nl. 25 jaar in het onderwijs. Een felicitatie waard.
Al die jaren zeer betrokken en met passie werkzaam voor het kind en de school. We wensen
haar van harte nog vele mooie onderwijsjaren toe. We laten dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij
gaan. U ontvangt t.z.t meer informatie.
Dan hoopt Jantina Loos in februari te bevallen van hun derde kindje. Van harte gefeliciteerd met
deze zwangerschap. We wensen Jantina en haar man met hun gezin en familie een
voorspoedige tijd toe.
Kleurplaten verjaardagen
In de groepen merken we dat de kinderen het steeds minder gemotiveerd zijn om naast hun
schoolwerk de vele kleurplaten in te kleuren voor de verjaardagen van ouders/grootouders. Dit
heeft ons doen besluiten om vanaf dit schooljaar geen kleurplaten meer op school te laten maken voor de verjaardagen.
Montessori
Op de Wegwijzer zullen we dit jaar verder gaan om de Montessori pedagogiek met de huidige
werkwijze van de Wegwijzer te laten samen gaan. U ontvangt vanaf nu regelmatig speciale
nieuwsbrieven waarin we u meenemen in ons proces. Hieronder alvast een klein voorproefje.
De visie van Montessori kun je omvatten in de volgende woorden:
Help mij het zelf te doen voor de jongsten, Leer mij het zelf doen voor de oudere kinderen en
Laat mij het zelf doen voor de jongeren.

CBS de Wegwijzer
Winde 37
8265 ED Kampen
Tel: 038 33 16610
Mail:
directie@wegwijzerschool.nl
Website:
www.wegwijzerschoolkampen.nl

De omgeving van de kinderen zal dan ook op deze visie ingericht moeten worden. Een onderdeel is de voorbereide omgeving. Bij de jongsten wordt dan gebruik gemaakt van werkkleedjes.
In de montessoristijl hechten we grote waarde aan de eigen ruimte van het kind. We bieden kinderen de mogelijkheid om binnen de groep een grens te trekken. Met dat kleedje op de grond als
tijdelijk eigen territorium, daarmee heb je altijd je eigen ruimte. Werkjes/opdrachten kunnen dan
op een kleedje op de vloer worden gedaan. Daar zit naast de opdracht ook het proces van zelfstandigheid en verantwoordelijk in. Zoals voor het gekozen materiaal. Dus hoe pak je rustig een
kleed uit de houder, hoe houd je deze vast , hoe rol je deze weer op ( vergt ook motorische oefening) . De leerling creëert haar eigen grens met het kleedje. In de groepen 1 t/m 4 zult u de
kleedjes zien.
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Even voorstellen...
Hallo allemaal,
Ik ben Rick Bolks, 26 jaar en woonachtig in Kampen.
Vier jaar geleden heb ik de pedagogische academie (PABO)
afgerond aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Na
mijn afstuderen heb ik bij verschillende scholenverenigingen
gewerkt als invalleerkracht om ervaring op te doen. Ik heb les
mogen geven aan kinderen van alle basisschoolleeftijden.
Het afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier binnen scholenvereniging IRIS invalwerkzaamheden mogen verrichten,
ook op De Wegwijzer.
De komende tijd zal ik op De Wegwijzer te vinden zijn. Ik mag
fulltime de leerkracht van groep 5/6 zijn.
Naast mijn werk in het onderwijs mag ik in mijn vrije tijd graag
motorrijden, zit ik achter mijn drumstel of sta ik op de speedskates.
Ik hecht veel waarde aan goed contact met ouders. Kom daarom
gerust langs met vragen/opmerkingen of gewoon voor een praatje
om bijvoorbeeld kennis te maken.
Vriendelijke groet,
Rick Bolks

Schoolkalender
De schoolkalender is gemaakt en wordt nu nog gecorrigeerd. En aangevuld waar nodig. We
hopen deze volgende week naar u toe te laten komen.
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