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Website
De nieuwe website is online! Neemt u gerust een kijkje op www.cbsdewegwijzerhw.nl . Uiteraard
zullen we in de komende weken de site steeds verder ‘vullen’. De leerkrachten zullen de mappen van
hun groep binnenkort voorzien van informatie en foto’s.

Nieuwe methode Taal.
Aan het begin van dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe taalmethode: ‘Taal actief’, versie 3.
Hoewel de methode aansluit op onze vorige versie van Taal actief, merken we toch duidelijke
verschillen met de oude versie. Afgelopen week hebben we in het team de methode geëvalueerd.
We zijn het allemaal eens dat de methode erg goed is. Wel moeten we een duidelijke keuze in de
leerstof maken. Dit geldt ook voor de dicteewoorden die ( voor de groepen als huiswerk) meegaan.
Dit was in sommige groepen erg veel. Nu hebben we in een aantal groepen het aantal woorden
aangepast.

Nieuwe methode Engels
Na de zomervakantie zijn we in groep 7 en 8 tevens met een nieuwe methode Engels gestart. Ook
deze methode kent een aantal ‘opstartproblemen’. Het niveau van de methode ligt duidelijk hoger
dan de vorige methode. Hier moeten zowel leerkrachten als leerlingen aan wennen. De kinderen in
deze groepen krijgen woordenlijsten mee om te oefenen/leren. Ook hier zijn we nog ‘zoekend’ naar
de juiste combinatie van hoeveelheid, moeilijkheid en haalbaarheid (voor de kinderen). Ook dit heeft
onze aandacht!

Vervanging groep 2 (woensdag) en groep 3 (donderdagmiddag)
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe we de zwangerschapsverloven gaan invullen. We
hebben inmiddels ook een invaller gevonden voor de woensdag en de donderdagmiddag. Dit wordt
juf Eline Bus. Binnenkort komt ze een woensdag meedraaien in groep 2.

Schoenendoosactie
U heeft informatie ontvangen over de schoenendoosactie. Samen met u proberen we kinderen, die
wonen in landen waar het zoveel minder is, te helpen. Een actie waar kinderen zelf daadwerkelijk
een bijdrage aan kunnen leveren: ze kunnen speelgoed, waar ze zelf niet meer mee spelen,
weggeven aan een ander. Hoewel wij de actie van harte bij u aanbevelen, bent u uiteraard vrij in uw
keuze om mee te doen. Mocht het teveel worden, dan is een mooie tussenoplossing wellicht om 1
doos per gezin te vullen….
Zendingsgeld
Elke maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen voor de MAF. We begrijpen dat maandag
vaak geen handige dag is om geld mee te geven in verband met gym. Ook op andere dagen kunnen
de kinderen zendingsgeld meenemen!

Verjaardagen
In de maand december zijn de volgende kinderen jarig:
3 dec.
8 dec.
9 dec.
11 dec.
11 dec.
11 dec.
24 dec.
29 dec.
30 dec.
31 dec.

Nikita Tuil
Pleun Touw
Jaïr Poel
Justin vd Worp
Melvin de Reuver
Willem Bleijenberg
Indi de Vries
Kiara Selmani
Stefan Counotte
Daan Valentijn Plat

groep 7
groep 3
groep 2
groep 3
groep 7
groep 8
groep 5
groep 3
groep 8
groep 6

Iedereen van harte gefeliciteerd!
Belangrijke data
29 nov.
schaatsen groep 8 13.00-14.00 uur
5 dec.
sinterklaas
18 dec.
kerstviering
20 dec.
schaatsen op de markt. gr 4-5: 10-11 uur, gr 6-7: 13.00-14.00 uur
21 dec-5 jan. Kerstvakantie
6 jan.
Weer naar school: 8.30 uur
Een hartelijke groet, mede namens het team,

Roelien van Zuthem

