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Afsluiting muziekproject
De afsluiting van het muziekproject "Zing & Zwierig op Wis & Wierig” zal

22 maart 2017

plaatsvinden op woensdag 29 maart van 13.00 uur tot 14.30 uur.
Die middag is er een open podium in de hal, kunnen o.a. zelfgemaakte

I n h o u d:

muziekinstrumenten bekeken worden in de verschillende groepen én de schoolband zal
een optreden verzorgen.

Blz. 1:


Afsluiting

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom op woensdag 29 maart vanaf 13.00

muziekproject

uur om een kijkje te nemen in de klassen en te luisteren naar de (Engelse) liedjes,



Inloop buurtcoach



Hulp bij de

gezongen door de kinderen van Wis en Wierig.

sportdag
Blz. 2:


Kids Run



Vrije dagen en
vakantie



Agenda maart

Inloop buurtcoach
Met ingang van donderdag 23 maart heeft buurtcoach Janine Maatkamp haar inloop
spreekuur op de donderdag

Blz. 3:


Welkom op school



Agenda maart/april

Bijlagen:

Hulp bij de sportdag
Gisteren heeft u van ons een brief ontvangen m.b.t. de sportdag van de drie Gaanderense



KidsRun

basisscholen in het kader van Koningsdag op 21 april a.s. Wij hebben hiervoor uw hulp



KIGO flyer

nodig als groepsbegeleider.
U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind (dit kan mondeling of via de
mail), liefst uiterlijk vrijdag 31 maart!
Graag zouden wij de volgende gegevens willen ontvangen:

Uw naam;
Ik kom hulp geven bij groep 1-4 bij de spelletjesochtend (9:30-12:00 uur)
of
Ik kom hulp geven bij groep 5-8 in, bij en rond sporthal ‘De Pol’. (9:30-13:00 uur)
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KidsRun
Het belooft erg mooi weer te worden aankomend weekend! Hoe mooi is het als je dan
kunt rennen door de bossen voor het goede doel!
Zondag 26 maart is de 1 kilometer KidsRun voor het goede doel in de Kruisbergse
bossen. Kinderen die mee rennen geven andere kinderen, waarvoor dit niet
mogelijk is de kans lid te worden van een sportvereniging. Kinderen zoeken zelf
sponsors en nemen dit bedrag mee op 26 maart, iedere bijdrage helpt!
Win een DJ clinic!
De school met de meeste aanmeldingen wint een DJ clinic van DJ school Doetinchem!
Schrijf je in vóór vrijdag!
Inschrijven kan via: www.kruisbergtrailrun.nl of via
http://www.formdesk.com/sportservicedoetinchem/trailrun
Programma

10.00 uur start 5 KM
10.45 uur: Gezamenlijke warming-up door ACC Anique
11.00 uur: Start 1 KM KidsRun

12.00 start 10 KM
Voor de jeugd is er ook een springkussen aanwezig!
Locatie: Rijksweg 111, Hummelo. Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de flyer van dit
evenement aan!

Vrije dagen en vakantie

Op vrijdag 14 april a.s. is de jaarlijkse personeel dag, de IJs- en IJkdag, voor alle
medewerkers van de Stichting Ijsselgraaf. Alle leerlingen hebben deze dag vrij.
Op maandag 17 april, 2e Paasdag zijn de kinderen ook vrij.
Maandag 24 april start de meivakantie. Op 1 mei verwachten we alle kinderen weer op
school.
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Hoofdluis
Helaas is bij enkele leerlingen in diverse groepen weer hoofdluis geconstateerd.
Wilt u uw kind(eren) goed controleren a.u.b.?

Welkom op school
Noud Bruggert
Fleur en Selena Stel
Bas Kuipers
Wij wensen jullie veel plezier op Wis & Wierig

Agenda maart/april

Vrijdag

24-03

Technieklokaal groep 8

Woensdag

29-03

Feestelijke afsluiting
muziekproject
vanaf 13.00 uur

Vrijdag

14-04

IJs- en IJkdag,
leerlingen vrij

Maandag

17-04

2e Paasdag

Vrijdag

21-04

Koningsdag

Maandag

24-04

t/m

t/m

vrijdag

28-04

Meivakantie

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 5 april 2017
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