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Schoolfotograaf
Op 2 mei komt de schoolfotograaf op school. Wellicht is

19 april 2017

het handig dat u weet dat de achtergrond voor de
familiefoto’s net als vorig jaar wit is. Ook voor de

I n h o u d:

individuele portretten is de achtergrond licht van kleur.

Blz. 1:


Schoolfotograaf



Doekoe actie



Voorstelling kleuters



Betaling

De spelmaterialen die we hebben kunnen bestellen van de opbrengst van de “Doekoe-

schoolkampen

actie” zijn inmiddels gekomen. Na de meivakantie kunnen de kinderen weer spelen met

Doekoe actie

allerlei nieuwe ballen en spelmaterialen voor op het plein.
Blz. 2:


Reminder



De nationale
buitenspeeldag

Blz. 3:


Dag van de bouw



Agenda april/mei

Voorstelling kleuters
Op donderdag 11 mei gaan de beide kleutergroepen naar de voorstelling “Ei” in de
muziekschool in Doetinchem. De voorstelling begint om 12.30 uur en duurt tot 13.30
uur. Wij zijn op zoek naar ouders die willen rijden. Per groep moeten er 23/24 kinderen
vervoerd worden. Wie kan en wil rijden, kan zich opgeven bij de leerkrachten van groep
1/2a en 1/2b.

Betaling schoolkampen
Omdat wij de accommodaties en uitstapjes voor de komende schoolkampen al hebben
moeten voorschieten, hebben wij de ouders van de groepen 7 en 8 gevraagd het
schoolkamp te betalen voor 15 april. Mocht u nog niet betaald hebben, wilt u dit dan
z.s.m. doen.
De kosten voor de leerlingen van groep 7 zijn €70,- per leerling voor het kamp naar ’t
Lohr en voor groep 8 € 125,- voor het kamp naar Ameland. Ons rekeningnummer is
NL76 RABO 0139 4737 26 t.n.v. o.b.s. Wis & Wierig (let op, dit is een ander

rekeningnummer dan de rekening voor de ouderbijdrage van de OR).
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Reminder
Op vrijdag 21 april (Koningsdag) zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur
vrij en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 om 13.00 uur.
Maandag 24 april start de meivakantie. Op 1 mei verwachten we alle kinderen weer op
school. De leerlingen hebben op vrijdag 5 mei dus ook gewoon les.

Het team van Wis & Wierig wenst u een fijne meivakantie.

De nationale buitenspeeldag

Woensdag 14 juni is het weer Nationale buitenspeeldag. Buitenspelen is niet alleen
ontzettend leuk voor kinderen, het is onmisbaar voor hun ontwikkeling. Want van
buitenspelen worden kinderen gezonder, slimmer en socialer.
Vorig jaar hebben de buurtcoaches deze dag rondom De Trefkuul georganiseerd. Voor
dit jaar leggen wij de organisatie van deze dag in handen van de buurtverenigingen en
ouders. Maar u hoeft dit niet alleen te doen!
Mijn naam is Quinty Tinneveld, stagiaire bij De Trefkuul, en ik kan u hier bij helpen. Mijn
hulp kan bestaan uit het meedenken over de spellen maar ook naar het kijken naar een
geschikte locatie en ga zo maar door. Ook kan ik u nog helpen aan de benodigde
materialen. Maar de uitvoering ligt bij u zelf.
Heeft u als buurtvereniging of ouder interesse om een buitenspeeldag bij u in de
buurt te organiseren? Neemt u dan contact met mij op via quintytinneveld@live.nl. Laat
het mij snel weten in verband met het aanvragen van een vergunning.
Is de organisatie van de buitenspeeldag voor u op dit moment niet haalbaar maar heeft
u wel een ander leuk initiatief, neem dan vooral ook contact met mij op. Misschien kan
ik dan ook iets voor u betekenen. '
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Dag van de bouw
KOMT dat ZIEN.

MFA GAANDEREN OPEN DAG.

Beste ouders en kinderen,
Dit is een belangrijke mededeling voor die personen die al vast in de MFA willen
rondkijken…..
Op zaterdag 20 mei is het de DAG van de BOUW. De bouwer van de MFA (KLOMPS
bouwbedrijf Dinxperlo) stelt dan het gebouw dat dan BIJNA klaar is, open voor iedereen
die interesse heeft in bouw en techniek.
Van 10.00 uur tot 15.00 uur zijn er diverse activiteiten in en rond het gebouw.
-

Iedereen mag binnen kijken, er worden rondleidingen gegeven.

-

Er is een film om de ontwikkeling van het gebouw te zien.

-

Er is een IJsco kar.

-

Er zijn hapjes en drankjes.

-

Je kunt activiteiten doen op het gebied van timmeren en bouwen
(opleidingsbedrijf).

-

Er is een luchtkussen.

-

En veel meer….Kijkt u eens rond het gebouw naar de enorme ruimte….

Bram Klomps nodigt jullie uit om te komen kijken op 20 mei van 10.00 – 15.00 uur.

Agenda april/mei
Donderdag

20-04

Ouderpanel

Vrijdag

21-04

Koningsdag
lln. gr. 1-4 12.00 uur uit
lln. gr. 5–8 13.00 uur uit

Maandag

24-04

t/m

t/m

vrijdag

28-04

Dinsdag

02-05

Donderdag

25-05

en

en

Vrijdag

26-05

Meivakantie

Schoolfotograaf

Hemelvaartvakantie

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 10 mei 2017
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