
  

 

  

 

 

 

 

Zending 

De leerlingenraad heeft besloten om het zendingsgeld van de komende periode tot eind 

april te schenken aan een deelnemer van Alpe d’Huzes. Verder op in de nieuwsbrief leest 

u hier meer over. Eind april maken we de balans op! 

Nieuwe leerlingen 

We heten Daan van harte welkom in groep 1. We wensen jou een plezierige en leerzame 

tijd toe op onze school! 

 

Informatieavond voortgezet onderwijs 

Op maandag 16 januari vindt er in de avonduren een voorlichting over het voortgezet 

onderwijs plaats op school door het Vechtdal College en De Nieuwe Veste. Om 19:30u 

presenteert De Nieuwe Veste haar school. Om 20:15 uur is er pauze met koffie/thee. 

Aansluitend vindt om 20:30u tot 21:15u de presentatie van het Vechtdal College plaats. 

Deze avond is bedoeld voor ouders van leerlingen in groep 8. 

 

Lessencarroussel 

Groep 8 gaat op woensdag 18 januari naar het Vechtdal College in Hardenberg om deel 

te nemen aan een lessencarroussel. Op deze manier krijgen de leerlingen een goede 

indruk van de school en de lessen.  

 

Voedselbank Hardenberg 

Inmiddels zamelen we al vele jaren in de maand december producten in voor de 

Voedselbank Hardenberg. We zijn erg blij met de betrokkenheid van leerlingen, ouders, 

opa’s en oma’s en overige dorpsgenoten. Het leverde maar liefst 8 kratten vol producten 

op! 

 

Zichtbaar in het verkeer 

Nu de tijd van het jaar weer is aangebroken waarin leerlingen ’s ochtends in het donker 

naar school toe fietsen, willen we u vragen om thuis goed te controleren of de 

fietsverlichting werkt en daadwerkelijk wordt aangezet. Op deze manier zorgt u ervoor dat 

uw zoon of dochter veilig door het verkeer naar school toe kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNBS Windesheim 

info@cnbs-windesheim.nl 

http://www.cnbs-windesheim.nl 

0523-241318 
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Toetsperiode 

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen worden er naast  

observaties, gesprekken en methodetoetsen jaarlijks ook tweemaal landelijk 

genormeerde toetsen afgenomen. Aan de hand van de toetsresultaten kunnen we zien 

hoe onze leerlingen vanaf groep 3 er ten opzichte van hun leeftijdsgenoten op landelijk 

niveau voorstaan. In de periode van 16 januari t/m 3 februari zullen deze toetsen worden 

afgenomen. 

 

            Alpe d’Huzes 

Hoi, ik ben Marloes de Jong, 28 jaar en woonachtig in Wierden.  

Samen met ruim 30 familieleden ga ik in juni 2023  

de Alpe d’Huzes beklimmen om geld op te halen voor  

kankeronderzoek. Dit doen we onder andere ter nagedachtenis  

aan mijn vader, wie in 2016 op 49-jarige leeftijd is overleden  

aan slijmvlieskanker. Mijn vader is bijna 30 jaar leerkracht  

geweest in het basisonderwijs en heeft dit tot het laatste  

moment met onwijs veel passie voor zijn vak en zijn leerlingen  

gedaan.  

 

Ons doel is om als familie niet alleen mijn vader te eren, maar ook om zoveel mogelijk 

geld op te halen om kankeronderzoek te ondersteunen en deze rottige ziekte in de 

toekomst steeds meer de baas te kunnen zijn. Om ons doel te behalen, kunnen we alle 

financiële hulp heel goed gebruiken. Iedere euro is er één. Help jij ons naar de top van de 

berg via een donatie? We zijn je heel erg dankbaar! 

De Toffe Tand 

Op woensdag 1 februari komen Sophie Gwinner & Juliëtte Dekkers van 

mondhygiënepraktijk De Toffe Tand voor de eerst keer preventieve mondzorg verlenen 

aan de leerlingen die hiervoor zijn opgegeven door hun ouders. Ouders ontvangen 

hierover ook nog rechtstreeks informatie van Sophie en Juliëtte. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 

Goed om alvast te noteren; Op maandag 20 februari komt de schoolfotograaf op school. 

Naast groeps- en portretfoto’s, kunnen er ook familiefoto’s met broers en zussen worden 

gemaakt. Broertjes en zussen die nog niet naar school gaan, mogen ook op deze 

familiefoto. In februari ontvangt u hierover meer informatie. 

 

            

 


