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AGENDA
16 en 17 april
19 april
22 april
19 april - 5 mei
7 mei
7 mei
8 mei
9 mei
9 mei
12 mei
15 mei
16 mei
20 mei
20 mei
27 mei
30 en 31 mei
10 en 11 juni
16 juni
17 en 18 juni

IEP Eindtoets
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Meivakantie
Excursie Van der Glas 5 t/m 8
Inschrijving Avondvierdaagse
Schoolfotograaf
Boomwackersles gr 1 t/m 4
Inschrijving Avondvierdaagse
Moederdag
Schoolkorfbaltoernooi
Oudheidskamer groep 3 en 4
Verhalenverteller groep 3 en 4
Start Citotoetsen
MR en OC
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie
Vaderdag
Studiedagen

Voetbalteam:
Het meidenteam van CBS De Wegwijzer
heeft meegedaan met het
Schoolvoetbaltoernooi van Weststellingwerf.
Zeer gedreven en fanatiek hebben zij het
beste eruit gehaald binnen de poule. Veel
plezier en lekker sportief bezig zijn was hier
de hoofdmoot. Tara was de topscoorder van
de ploeg.

Touchscreens:
Vorige week zijn in alle groepen
Touchscreens geplaatst. De kwaliteit van
de beamers liep de laatse tijd sterk
achteruit. Er is daarom gekozen voor
Touchcreens. Deze investering is
bovenschools gedaan voor alle scholen.
De borden in de kleuterklasssen zijn in
hoogte verstelbaar.
We zijn erg blij met onze nieuwe borden.

Meivakantie:
De meivakantie valt dit jaar vroeg. De
school is dicht vanaf vrijdag 19 april t/m
vrijdag 3 mei. We starten weer op maandag
6 mei. En dan begint de laatste periode al op
school: van de meivakantie tot de
zomervakantie. Wat gaat de tijd snel!
Iedereen een fijne meivakantie toegewenst
en lekker uitrusten!

Welkom op school:
Begin april is Maud Meijer
ingestroomd in groep 1.
We wensen Maud een
hele plezierige tijd toe op
onze school.

Extra Studiedag:
In de AC zijn vragen gesteld over de extra
studiedag van 18 juni. Deze is extra omdat
er ruimte bestond in het vakantierooster.

In het rooster was de dinsdag na
Pinksteren al opgenomen.
De leerlingen zijn dus in het
Pinksterweekeind maandag en dinsdag
vrij en ook op maandag en dinsdag 17 en
18 juni.
Deze laatste dagen gebruiken de
leerkrachten voor studiedoeleinden en
gaan ze ook bezig met de planning voor
het komende schooljaar.
Inschrijving Avond4daagse:
Bij deze
Wijzernieuws vindt
u een brief over de
aanmelding voor de
avondvierdaagse die
gehouden wordt van 11 tot en met 14
juni.
De inschrijving wordt op school verzorgd
door de ‘werkgroep Avond4daagse’.
Schoolfotograaf:

Op woensdag 8 mei zal de fotograaf van
Firma Koch foto’s komen maken van de
kinderen. Er zullen portretfoto’s en
klassenfoto’s worden gemaakt.
Ook maakt de fotograaf zogenaamde
familiefoto’s waarbij de schoolgaande
broertjes en zusjes gezamenlijk op de foto
komen.
We beginnen echter om 8.30 uur met het
maken van de familiefoto’s waarbij niet
schoolgaande broertjes en zusjes ook op de
foto mogen.
Van 8.30 tot 9.00 uur worden deze foto’s
gemaakt. De familiefoto’s van broertjes en
zusjes die op school zitten worden later op
de dag gemaakt.
De kinderen van de
groepen 1 en 2 mogen
een knuffel meenemen
om zo de spanning
een beetje te
reguleren. Er wordt dan een foto met en
zonder knuffel gemaakt.
Binnen enkele weken ontvangen de ouders
een code waarmee ze op de site van Foto
Koch kunnen inloggen en hier dan de foto’s
van hun kind(eren) kunnen bekijken.

Vrijblijvend kunnen deze dan worden besteld.
Ook de afrekening gaat dan via deze site.
De foto’s worden dan naar het thuisadres
verstuurd.
Tip van de fotograaf: als de kinderen kleurrijke
kleding dragen, komen de foto’s beter tot hun
recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Kosten schoolreis:
De schoolreizen zijn gepland op donderdag
12 september 2019.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan
naar de ‘Naturij’ in Drachten en de kosten
van deze reis zijn € 11,00.
De leerlingen van de groepen 3 en 4 gaan
naar ‘Duinenzathe’ in Appelscha en de
kosten van dit reisje bedragen € 13,00.
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8
gaan met de bus naar ‘Ponypark Slagharen’
en deze reis kost € 28,00 per leerling.
De kinderen kunnen vanaf de
meivakantie wekelijks op de
maandag een spaarbedrag
meenemen naar school.
Voor de ouders die het in
bedrag in één keer willen
overmaken, sturen we later
nog de nodige informatie.
Kikker is Kikker:
Kikker is kikker is de titel van het
prentenboek dat de leerlingen van de
groepen 1 en 2 ontvangen van school. We
doen ook dit jaar weer mee aan de actie om
kinderboeken te promoten. Tegen een
gereduceerde prijs kunnen we dan een
prentenboek aanschaffen voor de jongste
kinderen. We vinden het (voor)lezen van
boeken erg belangrijk. Vandaag krijgen de
kleuters hun boek mee naar huis.
In de vakantie is er dan alle tijd om samen
met uw kind het boek voor te lezen. We
wensen u samen veel leesplezier

NaschoolsSportactiviteit:

Sportschoenen gezocht voor kinderen in Kenia

“10 tellen in de Rimboe!!”

Noordwolde – De korfbalvereniging Leonidas
neemt via oud-speelster Aafje Geurtsen het
initiatief om op de dag van het
schoolkorfbaltoernooi gebruikte sportschoenen in te
zamelen voor kinderen in Kenia. Dat gebeurt samen
met de Nederlandse stichting KIK: Kids in Kenya
www.kidsinkenya.nl).

Op dinsdag 7 mei gaan we tijdens het
NSA verstoppertje spelen in de gymzaal
van de Paulus Potterstraat. We gaan op
zoek naar spookjes, op zoek naar lekkers
en op zoek naar elkaar.
Met het licht aan, met een paar lampjes
aan of
helemaal in
het
pikkedonker?
Het is maar
wat jullie
willen en
durven.
Een spannend avontuur. Onder leiding van
het Buurtsportwerk. Kom op 7 mei om
14.30 uur naar de gymzaal van de
Potterstraat voor een leuke middag!

Aafje Geurtsen-Landman speelde in het verleden
bij Leonidas en is de dochter van erevoorzitter Jolle
Landman. Ze woont samen met haar
Noordwoldiger man Anton Geurtsen al bijna vier
jaar in Kenya. Ze ervaart daar veel mooie zaken,
maar ook de schrijnende dingen zoals de armoede.
‘Ik werk voor twee Nederlandse goede doelen KIK
en Good News Center (beiden ANBI stichtingen),
om kinderen in Kenia een betere toekomst te
kunnen geven.’
Schoenen voor scholen

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

KIK werkt in één van de armste delen van Kenia en
bouwt daar lagere scholen en zorgt voor een veilige
watervoorziening, waardoor de kinderen naar
school kunnen en een toekomst kunnen krijgen.
KIK heeft ondertussen vijftien scholen gebouwd en
houdt daarbij om de twee jaar een sporttoernooi de
KIK Holland ball games tussen de KIK scholen. De
scholen onderling strijden om de beste te zijn in
voetbal, volleybal, rugby, handbal en netbal wat
lijkt op korfbal. In 2016 zijn zelfs op middelbare
scholen en op de MOI-universiteit door een
Nederlander korfbaltrainingen gegeven.
Blote voeten en slippers
Voor de stichting KIK is Aafje nu op zoek naar
sportschoenen en klopte om hulp bij Leonidas aan.
‘Via de stichting KIK krijgen de scholen teams
sportshirts, maar dat is dan alles wat er voor KIK
mogelijk is om te sponsoren wat betreft de tenues.
Wij zijn in januari bij de sportdag geweest en
hebben gezien hoe mooi en goed dit
sportevenement is voor de kinderen. Ook
verbazend is het hoe goed ze dit alles kunnen, met
sporten op blote voeten, slippers, afgetrapte oude
schoenen en een enkeling op sportschoenen, die
dan ook vaak nog niet eens de juiste maat zijn.’

Het zou super volgens Aafje super zijn als er nog
bruikbare sportschoenen
(korfbal/voetbalschoenen, gympen,
hardloopschoenen etc ), kunnen worden
ingezameld. ‘Het mag in alle maten zijn, dus
vanaf maat 28-46, alles is meer dan welkom. De
kinderen hebben de leeftijd van 6 tot ongeveer
13 jaar.’
Schoolkorfbaltoernooi
Leonidas gaat daarom samen met de commissie
die het schoolkorfbaltoernooi organiseert
proberen zoveel mogelijk schoenen voor dit
prachtige doel in te zamelen. Een ieder wordt
gevraagd om op de dag van het toernooi,
woensdag 15 mei vanaf 13.00 uur, schoenen
mee te nemen naar Noordwolde. Dat geldt ook
voor vertegenwoordigers van andere
verenigingen, waar altijd wel schoenen aan het
eind van een seizoen zijn blijven liggen. Ook op
wedstrijddagen daarna kunnen tot het eind van
het seizoen schoenen bij de kantine van Leonidas
worden afgegeven. Anton en Aafje zijn in juli
weer in Noordwolde en kunnen dan de eerste
schoenen meenemen, die vooreerst bij haar
ouders worden opgeslagen.
‘Alvast super bedankt namens KIK en de
kinderen van de scholen.’

