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AGENDA
8 maart
14 maart
20 maart
27 maart
28 maart
30 maart
2 april
5 april
10 april
11 april
13 april
16 april
20 april
27 apr t/m 11 mei

Voorbeeldles Kanjertraining
Ouderavond Kanjertraining
AC vergadering
MR + OC vergadering
Schoolfotograaf
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Theor. Verkeersexamen
Studiemiddag( geen school)
Schoolvoetbaltoernooi
Lentefair
Spreekuur
Koningsspelen
Meivakantie

Voorbeeldles Kanjertraining:
Op 8 maart wordt op onze school een
praktijkochtend Kanjertraining gegeven.
In twee groepen komen twee
medewerkers van de Kanjertraining
oefeningen voordoen in de groepen. We
hebben gekozen voor groep 2 en groep
4.De oefeningen worden gehouden in
groep 2 van 8.30 uur tot ongeveer 10.00
uur en in groep 4
na de pauze ( van
10.30 tot 12.00
uur). Een aantal
belangrijke
oefeningen uit de
Kanjertraining
komen aan bod.
De ouders van deze leerlingen worden
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Ouderavond kanjertraining:
Op woensdag 14 maart wordt er een
ouderavond gehouden. Het onderwerp dat
deze avond centraal staat is: De
Kanjertraining. We zijn al jarenlang
Kanjerschool. De avond start vanaf 19.15
uur met inloop voor de ouders. U wordt
verwelkomd met koffie en thee.
Het programma start om 19.30 uur en
wordt om 21.30 uur afgesloten. Daarna is
er eventueel nog ruimte voor vragen of
om na te praten.
De avond is bedoeld voor alle ouders
waarbij de nieuwe ouders geïnformeerd

worden over de aanpak. De afspraken
poster, de petten en de anti-pest poster
worden getoond en besproken. Wellicht
wordt dit aangevuld met de uitleg van het
pettenkwadrant en een oefening. We hopen
dat veel ouders aanwezig zullen zijn.

Terugblik KSG dienst en spaardoosje:
Zondag 18 februari was de K(erk)-S(chool)G(ezins)dienst in de Ichtuskerk. Wat een
mooie dienst voor een hele volle kerk.
Fantastisch dat jullie met zoveel aanwezig
waren. Thema was “We gaan voor Go(u)d”.
Over de Olympische Spelen en geloven. Bij
de Olympische Spelen hebben de sporters
een doel: Olympisch Goud winnen, maar er
is maar 1 die die medaille kan winnen. In
het geloof is er voor iedereen een 1e prijs:
het eeuwig leven. In een sketch liet Jelle
Klaas Faber (de tweelingbroer van ds. Klaas
Jelle) zien hoe hard je moet trainen en hoe
moeilijk het is om een heerlijke tompouce af
te slaan en hoe moeilijk het is om niet mee
te gaan naar een concert van K3 waar je
groot fan van bent. Je moet er veel over
hebben om te winnen. Er werd door
leerlingen, ouders, leerkrachten van CBS
De Adelaar en Cbs De Wegwijzer
meegewerkt aan deze dienst. Heel
hartelijk dank daar voor!
Voor wie er niet bij kon zijn, de dienst is
terug te kijken op www.kerkdienstgemist.nl
Na afloop van de dienst hebben alle
kinderen een medaille mee gekregen en een
spaardoosje. Het was ook de 1e zondag van
de 40-dagentijd. En in de 40 dagentijd is er
een spaarproject. Dit jaar is de opbrengst
voor kansarme kinderen in Roemenië. In de
komende meivakantie gaat er een groep
jongeren met begeleiders uit naar Remeti, in
Roemenië. De groep doet verschillende
acties om geld te verzamelen voor dit
project en ze betalen allemaal een eigen
bijdrage voor reis en verblijf.

In het Westen van Roemenië –
Transsylvanië – kennen wij een bijzondere
stichting: Christian Endeavour. Deze
stichting heeft haar werkgebied in de
arme wijken van de stad Oradea (200.000
inwoners). Ouderen, gehandicapten,
sociaal zwakke gezinnen, verslaafden,
kortom kwetsbare mensen worden hier
vanuit een professionele sociaal
maatschappelijke basis geholpen. Helaas
is het zo dat armoe nooit op zichzelf staat.
Het isoleert mensen en dus ook kinderen.
Ze worden geconfronteerd met een
uitzichtloze situatie waar drankmisbruik is.
Naast hulp het jaarrond en kinderwerk,
biedt deze stichting kansarme kinderen de
mogelijkheid een week met vakantie te
gaan in het kamp Mahanaïm – fraai
gelegen op 700 meter hoogte in een
uitloper van de Karpaten.
In de kinderkampen die in Mahanaïm
gehouden worden, krijgen deze kinderen
de week van hun leven. Uit de sleur! Maar
ook: tanden leren poetsen, zien dat het
leven anders kan. Juist in zo’n week
krijgen kinderen soms werkelijk een ander
leven. In het Juliahuis in Oradea kunnen
ze verder. En zo krijgen ze de kans
permanent uit de sleur en isolatie te
stappen: een ander leven.
In 2016 is vanuit Aldeboarn en Wolvega
een groep jongeren en volwassenen aan
het werk geweest om dringende renovatie
uit te voeren aan het bijzonder
eenvoudige kamphuis Mahanaïm. Met het
ingezamelde geld kon tevens het
afgeschreven jongenshuis vervangen
worden door een nieuw.
Wat staat ons in de meivakantie 2018 te
doen:
Aanleg elektriciteit, enige toiletten en
douches.

Verzorging riolering, aanleg van een aantal
paden.
Voorzieningen om buiten te zitten.
Door deze werkzaamheden zal de stichting
Christian Endeavour het gebruik van het
kamphuis kunnen oprekken, alsmede
verhuur mogelijk maken. Daardoor kunnen
ze economisch gezien zelfstandig worden.
Kortom: beter gebruik en meer kansen voor
kinderen in Roemenië.
Ons motto is: Help ons helpen. Geef een
kind een kans op een betere toekomst.
We hopen van harte dat je mee spaart! Je
kunt bijvoorbeeld mensen vragen of je een
klusje mag doen en het geld wat je er mee
verdient in het spaarpotje doen. Of je neemt
een keer geen koekje of snoepje, maar je
doet de waarde daarvan in het spaarpotje.
Je kunt een lege fles inleveren en de
opbrengst daarvan in het spaarpotje doen.
Je mag het spaarpotje inleveren op 1e
Paasdag, tijdens de kerkdienst om 9.30 uur
in de Ichtuskerk. Je mag het ook t/m
woensdag 28 maart op bij je meester of juf
inleveren.
Heb je geen spaardoosje en wil je wel
meedoen, vraag er dan om aan je meester
of juf!

Studiemiddagen:
Het team van de school is erg actief en er
worden allerlei activiteiten ondernomen.
Graag willen we als team enkele
bijeenkomsten met elkaar hebben waarbij
we onze visie op het onderwijs willen
formuleren. Welk gezicht willen we het
onderwijs op De Wegwijzer geven?

Onder leiding van Bureau Expertis hebben
we enkele studiemiddagen gepland. In het
vakantierooster is hier al rekening mee
gehouden.
De school eindigt deze middagen om
12.00 uur en de leerlingen hebben deze
middagen geen school.
Het betreft de volgende data:
dinsdagmiddag 10 april;
donderdagmiddag 24 mei
woensdagmiddag 13 juni

Schoolfotograaf:
Op woensdag 28 maart komt de
schoolfotograaf op school.
Hij zal dan groeps- en portretfoto’s gaan
maken.
In een aparte brief zullen we u nader
informeren over de organisatie van deze
dag.

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze Facebookpagina
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

