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Extra nieuwsbrief
Omdat we deze week toch veel nieuws aan u te melden hebben, deze extra nieuwsbrief. Als bijlage

14 december 2016 ontvangt u onze informatie m.b.t. de kerstviering.
I n h o u d:

Verdeling groepen

Blz. 1:


Extra nieuwsbrief

Na de kerstvakantie worden de groepen 6 /7 en 7 /8 gesplitst. Dit betekent dat we vanaf de



Verdeling groepen

kerstvakantie een groep 6, 7 en 8 hebben.



Bezetting groepen

De nieuwe leerkrachten van groep 7 zijn juf Karin en meester Simon. Zij zijn zich al aan het



Plint-gedichten

inwerken. De ouders van de betreffende groepen zijn hierover via een brief op de hoogte gebracht.
Tijdens de informatieavond die afgelopen maandagavond gehouden is, zijn de ouders in de

Blz. 2:


gelegenheid gesteld om kennis te maken met de leerkrachten en vragen te stellen.

Aanwezigheid
Rineke v.v. Leij



Nieuw formuis voor
Wis & Wierig



Welkom op school

Blz. 3:


DOEKOE-actie



Agenda
december/januari

Bijlage:


Kerst informatie

Bezetting groepen:
Juf Rachelle van Kouwen gaat de school helaas verlaten, zij heeft een vaste aanstelling gekregen
bij een ander bestuur.
Juf Blijke van Laake gaat juf Rachelle opvolgen in de groep 1 /2 A op de donderdag en de vrijdag.
Meester Simon Koster gaat 3 dagen in groep 7 werken (maandag, dinsdag, vrijdag) en 1 dag in
groep 6 (woensdag).
Juf Karin Stolwijk gaat 2 dagen in groep 7 werken (woensdag en donderdag).
De lio-stagiaire meester Glenn Vieberink gaat het vervolg van zijn opleiding afmaken op de
Plattenburg in Doetinchem.

brief

Plint-gedichten
In de hallen van de school hangen op verschillende plekken lijsten met
daarin een Plint-gedicht. Juf Adrie heeft deze geschonken aan de school
toen zij haar 40-jarig jubileum gevierd heeft.
Het zijn prachtige gedichten en zeker de moeite waard om eens met uw
kind bij stil te staan als u samen in de school bent.
Namens alle kinderen bedanken we juf Adrie voor dit prachtige cadeau.
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Aanwezigheid Rineke van der Leij
Rineke werkt halve dagen om haar energieniveau, dat te laag was, weer op peil te brengen. Dit
wordt na de kerstvakantie voorlopig nog voortgezet.
Adrie Pontfoort vervangt Rineke voor de taken die met de dagelijkse leiding te maken hebben.
Daarnaast is Adrie ook de intern begeleider van de school. Zij is daarvoor van maandag t/m
donderdag beschikbaar.

Nieuw fornuis voor Wis en Wierig
Onlangs kwam ik met Bob Kettering aan de praat en terloops vroeg hij
of wij, Jansen Terborg, iets konden betekenen in het vervangen van
het fornuis op school bij zijn kinderen. Toevallig hadden wij nog
een passend fornuis in de voorraad staan en willen als bedrijf graag
iets terug doen voor de maatschappij.
Daarnaast zijn wij ook eigenaar van Bio-Vers in Terborg en zijn dus
wel meer bezig met voeding en de bereiding daarvan. Kinderen al
jong kennis laten maken met bakken/voedsel bereiden staat wat
ons betreft aan de basis van een gezonde leefstijl op latere leeftijd.
Vanuit deze oogpunten hebben wij dan ook al snel gezegd dit fornuis ter beschikking te stellen.
Er moest nog wel een aanpassing aan de meterkast en de
elektrische aansluiting worden gemaakt maar één van onze
medewerkers; elektricien Theo Ticheloven, wiens kinderen naar
deze school gaan heeft na werktijd de aanpassing gemaakt
waarvoor wij hem erg dankbaar zijn.
Namens het hele team van Jansen Terborg wensen wij
leerlingen en medewerkers van basisschool Wis en Wierig veel
plezier met het nieuwe fornuis!
Rob Schoonenberg, Willem Bogaard en Theo Ticheloven

Welkom op school

Femke Dijt
Wij wensen je een fijne tijd toe op onze
school
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DOEKOE-actie
De DOEKOE-actie van de Coöp heeft voor onze school € 325,20 op gebracht. Hartelijk dank aan
iedereen die heeft mee gespaard! Inmiddels zijn er voor dat bedrag mooie nieuwe (voet-)ballen en
ander spelmateriaal besteld en is er een donatie gedaan aan de Johan Cruijff Foundation.
De materialen zullen in het voorjaar op school bezorgd worden.

Agenda december/januari
Zaterdag

17-12

Lichtjeswandeling

Donderdag

22-12

Kerstfeest

Vrijdag

23-12

Start kerstvakantie
om 12.00 uur

Dinsdag

03-01

Kivadag

Vrijdag

06-01

Einde kerstvakantie

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 21 december a.s.
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