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Viering 4e advent

17-12
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Doe-talentklas

Op CBS De Wegwijzer Wolvega (ook een
school van de Tjongerwerven) is vorig
schooljaar gestart met de Doe-talentklas. In
deze klas zitten kinderen die vooral leren door
te doen. In de Kring was al in gesprek met de
Boekhorst en Duisterhout om zoiets ook in
Oosterwolde op te starten. Door Corona is dat
helaas stil komen te liggen. Elke week doen de
kinderen een ochtend andere dingen dan dat
ze op school doen. Ze gaan op bezoek bij
bedrijven, helpen elkaar tijdens het maken
van opdrachten. En leren daardoor heel veel,
maar op een andere manier. Zo werken ze nu
aan het blok: Techniek. Er wordt samen
gewerkt met AOC Terra Wolvega, daar mag
een lokaal gebruikt worden. Deze school staat
t.o. De Wegwijzer. Vaak stromen kinderen van
de Doe-talentklas ook door naar het Terra
College. Dit schooljaar sluiten ook kinderen
van andere scholen aan, ook een leerling van
onze school. We zijn blij dat er mogelijkheden
worden gezocht en gevonden om ook onze
‘doe-kinderen’ tegemoet te komen.
Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft deze week vergaderd
samen met de kinderen van de Boekhorst. We
hebben gesproken over het samen spelen o.a.
op The gamer, de verkeerssituatie rondom
school en mogelijke samenwerkingsactiviteiten.
Stagiaires en andere gezichten
Op In de Kring zijn soms wat andere gezichten
te zien. Zo is op elke woensdag juf Barbara
in groep 1-2 als VVE tutor. Zij ondersteunt
leerlingen die baat hebben bij wat individuele
ondersteuning. Op dinsdag is juf Elise in
groep 1-2. Zij is 1e jaars Pabo student NHL
Stenden. Juf Elise gaat na de kerstvakantie
naar groep 3-4. Na de kerstvakantie komt 4
weken elke dag juf Marije. Juf Marije doet de
Internationale Pabo NHL Stenden Meppel. Juf
Marije gaat in verschillende groepen ervaring
opdoen. Juf Gerdine (ma) is onze flexleerkracht. Zij wordt betaald uit de subsidie
werkdrukverlichting.
Pleinspelen
Het valt op dat kinderen soms niet zo goed
weten wat ze op het plein moeten doen.

Sommige kinderen zijn alleen gefocust op het
spelen met de (voet)bal. Op de 1e leerlingenraad
vergadering is dit besproken en mochten
kinderen wensen uitspreken. Het resultaat was al
meteen dat er nu enthousiast wordt touwtje
gesprongen. Op de studiedag van het team is dit
onderwerp ook besproken, samen met juf Anouk
onze buurtsportcoach. Er zijn mogelijkheden
besproken die nu worden uitgewerkt. Zo is het
idee om het plein op te delen in vakken voor
rustige en de wat drukkere activiteiten. In de
gymles worden spelen aangeleerd die ook op het
plein gespeeld kunnen worden. En we gaan wat
extra klein materiaal aanschaffen zoals betere
springtouwen, zachte ballen en dat wat de
kinderen zelf inbrengen. Ook is het idee om te
werken met een ‘spel-kalender’, zodat er ook in
materiaal en spelen gewisseld wordt. We hopen
dit na de kerstvakantie in te voeren.
Vervanging 5-6
We zijn heel blij dat we in de persoon van juf
Coosje op ma di en wo en juf Chantal op do en
vr invallers hebben gevonden voor groep 5-6. Juf
Coosje en juf Chantal zijn beide ervaren
leerkracht en bekend met de meeste van onze
methodes. Juf Coosje is al op school geweest om
kennis te maken met het team. Omdat juf Lydia
rustige aan moet doen, komt juf Coosje zich al
vanaf maandag inwerken en neemt ze ’s
middags de groep over. Juf Chantal komt
maandagmorgen ook even langs voor een
gesprek.
Groep 3-4
Na de kerstvakantie komt juf Jessica weer terug
voor groep 3-4. Juf Jessica gaat (zoals bekend)
op ma-di en wo werken. Juf Christina komt op
do en vr. Zij komt donderdag 10 december
alvast kennis maken met de groep.
Sinterklaas
Op vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas. Dit
jaar niet met een gezamenlijk welkom.
Sinterklaas is al op school wezen kijken en komt
dit jaar op een andere manier. We wachten het
maar rustig af…..

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

