Schoolnieuws
CBS de Wegwijzer

2017-2018
nr. 1
25 sept. 2017

website: cbswegwijzer.nl
www.facebook.com/wegwijzerserooskerke

AGENDA sept./okt.
Ma. 25 t/m
vr. 29 sept.
Ma. 25 sept.
Di. 26 sept.
Ma. 2 okt.
Di. 3 okt.
Wo. 4 okt.

Week van de Pauzehap
Infoavond groep 1/2
Excursie groep 6 Week van de Zee
Volleybal clinic groep 4 t/m 6
Start Kinderboekenweek
Korfbaltoernooi Ondo

Do. 5 okt.
Di. 10 okt.
Vr. 13 okt.
Ma. 16 okt. t/m
vr. 20 okt.
Do. 26 okt.

Dag van de leraar(alle kinderen vrij)
ColumBus
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Drempeltoets groep 8

Natuurschool
Om voor onze school ook op langere termijn goede perspectieven te creëren, zijn we in
overleg met de gemeente en de dorpsraad voor de bouw van een nieuwe school!
Wij willen graag een Natuurschool ontwikkelen, waarbij veel ruimte is voor de kinderen en
de natuur. We zijn bezig dit onderwijsconcept nader uit te werken en vertellen u er de
komende tijd graag meer over.
In samenwerking met diverse andere instanties liggen er hele mooie kansen om een school
neer te gaan zetten, waar de kinderen boeiend onderwijs kunnen gaan genieten!
Donderdag a.s. wordt er door de gemeente een informatieavond in de Zandput
georganiseerd voor alle inwoners, waar ideeën over de ontwikkeling van de
Zandput(zwembad, dorpshuis) en Serooskerke Oost centraal zullen staan.
Voor u een kans om te komen luisteren, mee te denken en te praten om dit nader vorm te
gaan geven! Aanvang 19.30 uur.

Predicaat “Goede school”
Zoals u weet heeft de onderwijsinspecteur ons dit predicaat gegeven n.a.v. zijn bezoek op 30
juni. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren
gaan rusten! Integendeel. We hebben volop plannen voor verdere ontwikkeling op allerlei
gebieden en zijn daar dan ook gewoon mee bezig.
Wanneer u het inspectierapport wilt nalezen kan dat. Het is te vinden op onze website:
cbswegwijzer.nl onder het kopje Inspectie.

Wetenswaardigheden


Vorige week hebben de kinderen van groep 7/8 samen met de kinderen van de
Bergpadschool, een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum in Amsterdam. In
groepjes kregen ze een leuke rondleiding langs diverse bekende kunstwerken
waaronder natuurlijk De Nachtwacht. De kinderen waren erg gemotiveerd en
enthousiast!



Ook voor de andere groepen zijn er geregeld leuke activiteiten geweest of staan ze
nog in de planning. Zo hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 vorige week een rugby
gastles gekregen van Oemoemenoe. De coaches spraken alleen Engels, maar dat
mocht de pret niet drukken. Groep 6 gaat morgen naar Terra Maris op
strandexcursie in het kader van De week van de Zee. Op 2 okt. staan er gastlessen
volleybal voor groep 4 t/m 6 op het programma en woensdag 4 oktober is het
korfbaltoernooi in St. Laurens van korfbalvereniging Ondo.



In het kader van De week van de Pauzehap krijgen alle kinderen van groep 4 t/m 8
deze week een gezond tussendoortje.



De Kinderboekenweek start dinsdag 3 oktober. We openen deze week leuk voor alle
kinderen en vervolgens staat een week lang plezier met vele boeken centraal!



In alle groepen(groep 1/2 binnenkort) wordt gebruik gemaakt van Klasbord.nl om de
ouders nog meer een kijkje te geven van hetgeen in de klassen gebeurd. Zo blijft u
op de hoogte!



De kinderen van groep 1/2 hebben op de maandagen een meester in de klas. Mathijs
Verhulst, eerstejaars student van de Pabo, gaat hier de eerste periode aan de slag.



Daisy Poppe, eerstejaars studente Onderwijsassistent niveau 4, komt vanaf 3 oktober
op de dinsdagen een handje helpen in groep 4/5.



Zoals u al in de Schoolkalender heeft kunnen lezen staat donderdag 5 oktober De dag
van de leraar gepland. Alle kinderen zijn dan vrij.



Voor de school is het soms erg druk tijdens het in- en uitgaan. Toen de school 50 jaar
geleden gebouwd werd kwamen de meeste kinderen lopend of met de fiets naar
school. Tegenwoordig worden kinderen ook vaak met de auto gebracht en dit kan
gevaarlijke situaties opleveren en soms ook ergernis. Met name wanneer het slecht
weer is. Dit euvel kan enigszins voorkomen worden wanneer de auto’s langs één zijde
komen aanrijden. Door de geparkeerde auto’s kunnen er immers geen twee auto’s
tegelijk passeren. Daarom het vriendelijke verzoek aan een ieder die met de auto
naar de school komt om aan te rijden vanuit de richting Ds. van WouwestraatKoepelstraat. Dus niet vanaf de Luijksberglaan….

Slecht weer les in groep 1/2

Hartelijke groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.

Thematafel kleuterhal

Dansliedje in groep 7/8

