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AGENDA
12 maart
12 maart
12 maart
17 maart
18 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
30 maart
8 april
8 april
10 april
13 april
15 en 16 april
17 april
21 april
22 april
27 april-8 mei

Inspectiebezoek
Kiekhuus groep 3 en 4
Kringloopwinkel groep 1/ 2
( Juf Gea)
Tekenen Kiekhuus gr 3 en 4
Kringloopwinkel groep ½
(Juf Vroukje)
MR vergadering
Audit
Leerlingenraad
Paddentrek
Theoretisch verkeersexamen
Verkeersflits
Schoolvoetbaltoernooi
Goede Vrijdag
Paasmaandag
IEP Eindtoets
Koningsspelen
Oudercontactavond
Oudercontactmiddag
Meivakantie

Lentefair:
Vrijdag 15 mei staat de
Lentefair gepland.
De commissie wil dit jaar
ook weer kinderkleding
en speelgoed gaan
verkopen.
Denkt u bij het opruimen
aan de Lentefair?
Spaardoel Voedselbank:

We sparen in 2020 niet met geld maar
met producten voor de voedselbank. In de
Wijzernieuws zullen we het doel van de
komende maand aangeven.
Het product van de maand maart is:
Groente in pot en blik (groot en klein)
Bakboter en Olijfolie
De producten kunnen ingeleverd worden

in de hal van de school in de daarvoor
bestemde kratten.
Adviezen van de GGD over het Corona
virus:
Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij
ouders, scholen en andere organisaties.
GGD Fryslân wil u daarom middels deze brief
informeren. Zijn er maatregelen nodig? Het
is niet nodig om op school of
kinderdagverblijf speciale
voorzorgsmaatregelen te nemen. Mocht dat
wel noodzakelijk worden dan zal de GGD
hierover informeren.
Wat zijn reisadviezen voor kinderen die naar
het buitenland gaan?
Voor een actueel reisadvies kijkt u op de
website van het ministerie van Buitenlandse
Zaken.
www.nederlandwereldwijd.nl/reizen
Wat zijn adviezen met betrekking tot
kinderen die terugkomen uit het buitenland?
Een vakantie of reis in een gebied waar het
nieuwe coronavirus is vastgesteld is, als
kinderen geen klachten hebben, geen reden
om kinderen thuis te houden of te weren
van school of kinderdagverblijf. Mocht dat
wel noodzakelijk worden dan zal de GGD
hierover informeren.
Wanneer moet u contact opnemen met de
huisarts?
Kijk hiervoor op de website van GGD
Fryslân.
www.ggdfryslan.nl/over-ggd/nieuws/nieuwcoronavirus/
Hier vindt u de laatste stand van zaken. De
huisarts overlegt zo nodig met de GDD. De
GGD doet zo nodig onderzoek en adviseert
over maatregelen zoals hygiëne en
thuisblijven.
Wat kunt u zelf doen?
De belangrijkste maatregelen om
verspreiding van het nieuwe coronavirus te
voorkomen - zijn hetzelfde als voor de griep
en verkoudheid
- hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog
- gebruik papieren zakdoekjes
- was regelmatig je handen met water en
zeep

Meer informatie nodig? Het RIVM geeft op
hun website antwoord op veel gestelde
vragen.
www.rivm.nl/coronavirus/covid19/vragen-antwoorden
Zit uw vraag hier niet tussen? Bel dan met
GGD Fryslân: 088-2299222

Thematisch werken in groep 3 en 4
Ook in groep 3 en 4 werken we aan
Thematisch Spelend Leren waarbij we de
kinderen de gelegenheid willen bieden om,
net als bij de kleuters, te blijven spelen en
te leren.
Met de thema’s zijn we gericht bezig met
wereldoriëntatie, onderzoekend en
ontwerpend leren en het ontwikkelen van de
21e -eeuwse vaardigheden. Ook het lezen,
schrijven en rekenen komt aan bod in het
circuit.
De komende tijd werken we aan het thema:
‘Kunstroof’ en gaan we o.a. een museum
inrichten.

Thematisch Onderzoekend Leren:
Sinds het begin van dit schooljaar werken
we in alle groepen met het Thematisch
Onderzoekend Leren.
Thematisch werken in groep ½
De kleutergroepen kregen deze week
bezoek van een
"vogel".
Zij was boos en
verdrietig omdat er
in de omgeving
van school zoveel
afval lag waaraan
zij en haar twee
kinderen zich
hadden bezeerd.
Eigenlijk wilde
vogel vertrekken
uit de buurt van
school.
Maar de kinderen
gaven aan dat ze het afval uit de buurt
willen opruimen zodat vogel en haar
kinderen veilig kunnen leven in onze
schoolbuurt.
De komende weken zullen we dus met de
kleuters gaan werken over afval en
hergebruik van materialen.
Een bezoek aan de kringloopwinkel staat
inmiddels gepland.

Thematisch werken in groep 5 en 6
In de bovenbouw worden de zaakvakken
hierbij betrokken.
In groep 5/6 staat dit blok 'wat eten we?'
centraal. De kinderen gaan onderzoeken
welke gerechten er uit verschillende landen
komen. Ook gaan we proefjes doen met
smaken en onderzoeken we wat barcodes
precies zijn. We gaan zelf een eigen barcode
ontwerpen wat met onze gerechten te
maken heeft. Ook gaan we op excursie naar
de Kaasboerderij. Als afsluiting gaan we
voor elkaar een gerecht uit een ander land
bereiden. Zo leren we ook andere smaken
(her)kennen en waarderen.

Kaartje:
Thematisch werken in groep 7 en 8
In groep 7/8 gaan we werken aan het
thema: ‘Slavernij’, waarbij allerlei
aspecten aan bod komen, variërend van
Fair Trade, Wereld welvaart,
slavenhandel, kinderarbeid,
kledingproductie en werelddoelen.
Wij werken toe naar een tentoonstelling
van de verschillende werkgroepen in
school.

Voor diegene die juf Lisette een hart onder
de riem wil steken door het sturen van een
kaartje vermelden we hieronder haar adres:
Lisette Feenstra
Ds Veenweg 92
8415 AK Bontebok

Groepsdynamiek groep 5 & 6:

Inleveren Portfolio:
Deze week zijn de laatste
oudergesprekken gehouden.
Wilt u het portfolio van de kinderen
meegeven naar school?
Dan kunnen de leerkrachten deze weer
gebruiken voor de aanvullingen.

In groep 5 en 6 zijn we bezig met
gedragsregels. Deze zijn voortgekomen uit
een gesprek met Ellen Jonker. Zij is
gedragsspecialist bij de Stipe. Ellen is een
aantal keren in de klas geweest om te
observeren en daarna heeft zij gesprekjes
gevoerd met alle kinderen. Hier zijn 4
doelen uit gekomen:
-beter luisteren naar elkaar
-meer respect voor elkaar
-meer op jezelf letten
-rustiger zijn
We hebben inmiddels al gewerkt aan het
eerste doel. Omdat de kinderen het doel zelf
hebben geformuleerd, zijn ze hier erg
gemotiveerd mee bezig. De resultaten zijn
erg positief. We zullen u op de hoogte
houden over de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Team CBS De Wegwijzer.
Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze Facebookpagina en
website

