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2016-2017

Formatie 2017/2018
Binnen stichting IJsselgraaf zijn we op dit moment bezig om de formatie voor

7 juni 2017

2017/2018 te regelen voor alle scholen. Voor Wis en Wierig betekent dit dat we u
volgende week informeren over hoe we de groepen gaan verdelen en welke leerkrachten

I n h o u d:

op welke groepen staan. We doen dit zo zorgvuldig mogelijk, in overleg met de MR.
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Op initiatief van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad worden er 2 DOE-dagen
georganiseerd om de hal van de school een frisser aanzien te geven en te laten zien hoe
Wis en Wierig in ontwikkeling blijft. Hiervoor zijn plannen gemaakt en een aantal ouders
en leerkrachten zijn afgelopen zaterdag al aan de slag gegaan met het verven van een
aantal metselwerkwanden, met een prachtig resultaat!
De tweede DOE-dag is gepland op vrijdag 14 juli (voorbereidingen vanaf 14.00 uur) en
zaterdag 15 juli. OP DEZE ZATERDAG KUNNEN WE NOG HULP GEBRUIKEN!
Als u wilt meewerken die dag wilt u zich dan aanmelden via de mail van de OR of MR of
de Facebook site van de OR?
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Ouderavond groep 6
Op 20 juni organiseren we een ouderavond voor de ouders van groep 6.
U ontvangt z.s.m. een uitnodiging voor deze avond. Reserveert u deze avond alvast in
uw agenda. We starten om 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.

Contactavond gesprekken eind schooljaar
Het eind van het schooljaar is weer in zicht. In de week van 19 juni worden de
facultatieve eindgesprekken gepland door de leerkrachten. Als de leerkracht u wil
spreken, krijgt u daarvoor a.s. donderdag een uitnodiging. U kunt ook zelf om een
gesprek met de leerkracht vragen als u geen uitnodiging ontvangt.

Dierenproject
Op dinsdagmorgen 6 juni liepen er allemaal dieren
tussen de kinderen op school. Gelukkig waren de zebra,
panter, kat, koe en pinguïn erg vriendelijk, de kinderen
kregen zelfs komkommers en snoeptomaten.
Overal werd het Haaienlied gezongen en de
dieren dansten mee. Het Dierenproject kon
beginnen!
In alle groepen wordt de komende weken over dieren
gewerkt. Groep 1/2 werkt over de dierentuin, groep 3/4 over boerderijdieren, groep
4/5 over huisdieren, groep 6 over zeedieren, groep 7 over insecten en groep 8
over beschermde dieren en het WNF.
Er wordt gezongen en geknutseld over dieren en kinderen geven elkaar presentaties
over wat ze geleerd hebben.
Op donderdag 22 juni vindt de afsluiting plaats en is iedereen van 8.15 uur tot 8.45 uur
welkom om in de klassen te kijken wat de kinderen gemaakt en gedaan hebben.
Wij hebben er allemaal veel zin in!

Bedankt……
Wat ziet onze bieb er prachtig uit. Dank je Els Gervers , voor de
mooie raamschildering.
Er zijn ook weer nieuwe boeken dus kom snel een kijkje nemen.
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Lezen in de vakantie
Nog een paar weken en het is zomervakantie. Voor de kinderen hopelijk een fijne tijd
om te ontspannen en te spelen. Toch is het belangrijk om niet alle schoolvaardigheden
aan de kant te zetten. Voor de kinderen uit groep 3, maar natuurlijk ook voor de andere
groepen is het belangrijk om het lezen bij te houden. En waarom niet…..? Lezen in de
vakantie is hartstikke leuk. Geen boek……. Geen probleem. Je mag voor de vakantie 3
boeken meenemen uit onze schoolbibliotheek. Ook kun je dit jaar weer de gratis
VakantieBieb- app op een tablet of smartphone downloaden. Een grote selectie e-books
zijn te bekijken voor kinderen vanaf 1 juni 2017. Vanaf 1 juli 2017 staan er in de app
ook tientallen e-books voor volwassenen. Kijk voor meer informatie op:
www.vakantiebieb.nl. Blijf in de vakantie dus lezen, dat voorkomt een zomerdip in de
leesvaardigheid!
Groep 8 leerlingen moeten uiterlijk op 26 juni de geleende boeken ingeleverd hebben.
Ook andere kinderen moeten even goed kijken of er nog boeken thuis zijn van school.
We missen nog steeds een aantal boeken!

Sponsorloop Samenloop voor hoop
Op vrijdag 30 juni organiseren wij een sponsorloop rondom school ten bate van het
Koningin Wilhelmina Fonds. De opbrengst is voor de actie die op 1 en 2 juli in
Doetinchem wordt gehouden: de Samenloop voor hoop.
Tijdstip: 10:30 t/m 12:00 uur. Deze vindt per 2 klassen plaats: groep 1 & 2 / groep 3 &
4 / groep 5 & 6 / groep 7 & 8. Iedere groep krijgt een half uur. De groepen 3 t/m 8
rennen rondjes om de school en de kleuters leggen een speels parcours op het
grasveldje bij school af. Iedereen mag de kinderen komen aanmoedigen.
Op vrijdag 16 juni zal er een brief (& sponsorlijst) meegaan over de Sponsorloop, in de
bijlage vindt u de officiële flyer.

Welkom op school

Billy Stoel
Wij wensen je veel plezier op onze school.
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Avondvierdaagse 2017
Het was een gezellige en geslaagde Avondvierdaagse vorige week.
Vanochtend heeft een afvaardiging van de Ouderraad, Susan van Aalst en Liesbeth
Bouwens, als jury, een wisselbeker uitgereikt aan groep 1/2b. Deze groep heeft naar de
mening van de jury het mooist gezongen en het best gelopen dit jaar. Van harte
gefeliciteerd! Alle groepen kregen een groot compliment van de jury, die een moeilijke
taak had om te beslissen.

Agenda juni
Vrijdag

09-06

t/m

t/m

Maandag

12-06

Vrijdag

16-06

Rapport mee

Donderdag

18-05

Inloopspreekuur buurtcoach

Kamp Ameland gr. 8

Janine Maatkamp
Maandag

19-06

Deze week facultatieve
contactavond

Dinsdag

20-06

Ouderavond groep 6

Donderdag

22-06

Projectafsluiting van
8.15 - 8.45 uur

Vrijdag

23-06

Praktisch verkeersexamen
groep 7 en 8

Vrijdag

30-06

Sponsorloop t.b.v. K.W.F.

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 21 juni 2017
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