Nieuwsbrief
o.b.s. Wis & Wierig, Watertapweg 1, 7011 BP Gaanderen. Website: www.wisenwierig.nl

Schooljaar
2016-2017

Bericht van de buurtcoach
Dag kinderen, ouder(s)/verzorger(s) van o.b.s. Wis en Wierig

7 september 2016
Nog even een berichtje als reminder.
I n h o u d:
Blz. 1:


Bericht van de
buurtcoach



Studiedagen

Zoals ik vorig jaar al berichtte, is aan elke school in de gemeente Doetinchem een
buurtcoach verbonden en ik sluit weer bij Wis en Wierig aan. Afgelopen jaar heb ik
de contacten als zeer plezierig ervaren, dus ik vind het fijn dat ik me weer op jullie
school mag inzetten. Misschien kennen jullie mij al uit eerdere contacten, van de
KIVADA of van de woensdagmorgen als ik aanwezig ben bij de inloop van groepen 1

Blz. 2:


Even voorstellen…



Week van de
opvoeding

Blz. 3:


Muziek maak je zelf



Computertypen
Word/Power point

Blz. 4:



en 2.
In de functie van buurtcoach kijk ik mee bij problemen op school of in de
thuissituatie, waarbij ik samen met u zoek naar oplossingen. Onderwerpen waarmee
ik u kan bijstaan, variëren van kleine vragen over de opvoeding tot ernstige
financiële problemen dus geen enkele vraag is gek. Daarnaast neem ik deel aan
ondersteuningsteams, informatieavonden en ben ik aanwezig op school als de
jeugdverpleegkundige er is. Samen met andere buurtcoaches organiseer ik spel en
praatgroepen voor kinderen van gescheiden ouders, voorlichting over gebruik van
social media, training sociale vaardigheden etc. Dit uiteraard altijd in overleg. Het gaat

Vervolg

er vooral om te kijken waar binnen school behoefte aan is.

computertypen

Soms is het niet prettig om mij op school aan te spreken, dan kunt

Agenda september

u telefonisch contact opnemen met onderstaand nummer. Ik werk
vanuit de Trefkuul maar kom ook graag bij u thuis op bezoek,
mocht dat gewenst zijn.
In de hoop dat we een fijn jaar tegemoet gaan,
Hartelijke groeten, Janine Maatkamp, buurtcoach Gaanderen
Tel.nr: 06-13536772

Studiedagen
Maandag 12 en dinsdag 13 september a.s. hebben de leerkrachten studiedagen en
wordt het volksfeest in Gaanderen gevierd. De leerlingen hebben deze dagen vrij.
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Even voorstellen….
Beste ouders/verzorgers,
Misschien heeft u mij al zien lopen door de school. Mijn naam is Jordy Bussink.
Ik ben 21 jaar oud en woon in Varsselder. Ik studeer voor leerkracht basisonderwijs
aan de Iselinge Hogeschool te Doetinchem.
Momenteel zit ik in het derde leerjaar. Dit jaar loop ik stage op o.b.s. Wis & Wierig.
Elke dinsdag en woensdag ben ik actief in groep 4/5 van juf Marga en juf Thea.
Het komende jaar houd ik mij bezig met mijn minor. Daarin doe ik onderzoek
naar het aanbod van zaakvakken. Hieronder vallen de vakken natuur, geschiedenis
en aardrijkskunde.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd naar mij toekomen.
Groeten, Jordy Bussink

Week van de opvoeding
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Op maandag 3 oktober start de week van de opvoeding. De buurtcoaches
organiseren in deze week een aantal activiteiten in Doetinchem, waar wij u alvast op
willen attenderen.
In deze week krijgt uw (oudste) kind het boekje ‘Wijs met media’ mee naar huis,
met vele tips en tops. U ontvangt dit boekje van de buurtcoach van Buurtplein. In de
bijlage voorin het boekje stelt de buurtcoach die verbonden is aan de school van uw
kind(eren) zich aan u voor (zie ook bericht in deze nieuwsbrief!) U kunt bij de
buurtcoach terecht met vragen over opgroeien en opvoeden van uw kind, maar ook
voor vragen of problemen op het gebied van wonen, zorg, werk en financiën.
Daarnaast kunt u op dinsdagavond 4 oktober de lezing ‘leuker en makkelijker
opvoeden’ van Tischa Neeve (bekend van het tv-programma ‘Schatjes’) bezoeken in
zalencentrum de Kruisberg. Voor deze lezing kunt u zich vanaf september
aanmelden via: www.buurtplein.nl/lezing
Wees er snel bij want vol is vol.
Tenslotte worden tijdens de week van de opvoeding in elke wijk opvoedfuiven
georganiseerd. Wilt u hier aan deelnemen of er zelf één organiseren? Laat dit weten
aan de buurtcoach van uw school.
Team Buurtcoaches Buurtplein BV
Meer informatie over Buurtplein vindt u op www.buurtplein.nl
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Muziek maak je zelf

Muziek Maak Je Zelf, ook dit seizoen weer van start!
Ook dit jaar nodigt Symfonisch Blaasorkest Gaanderen jonge kinderen in de leeftijd van 7 tot
10 jaar (groep 4 t/m 6) weer uit om deel te nemen aan het succesvolle opleidingstraject
Muziek Maak Je Zelf. Gedurende een periode van ongeveer vijf maanden maken zij op heel
aantrekkelijke en professionele wijze kennis met muziek en bovenal leren zij zelf eenvoudig
te musiceren.
Muziek Maak Je Zelf heeft inmiddels twee seizoenen ‘gedraaid’ en de kinderen die
deelnamen zijn er laaiend enthousiast over. Datzelfde geldt voor hun ouders, zo blijkt uit de
evaluaties. Enkele citaten: ‘heel erg goed en duidelijk’, ‘leuk en leerzaam’, ‘mijn dochter is
met heel veel plezier gegaan’, ‘super begeleiding van de kinderen’, ‘zeer tevreden’ en ‘ga zo
door!’.
Start in januari, aanmelden kan nu
al!
Dit jaar start de opleiding bewust
wat later dan eerdere jaren, namelijk
in januari. Dit om nog beter
aansluiting te laten plaatsvinden met
de eventuele vervolgopleiding aan
de muziekschool.
De lessen van Muziek Maak Je Zelf
vinden wekelijks plaats in
Gaanderen, met uitzondering
van de schoolvakanties en duren telkens 45 minuten. De kosten bedragen € 75,00, inclusief
al het benodigde lesmateriaal. Bovendien mogen de leerlingen ook deelnemen aan alle
activiteiten die de vereniging speciaal voor de jeugdleden organiseert, bijvoorbeeld het
jaarlijkse kamp.
U kunt uw kind nu al aanmelden voor deelname, door te bellen met Simone Veldkamp,
jeugdcoördinator, telefoonnr. 0315-340114. Zij geeft u ook graag nadere uitleg over Muziek
Maak Je Zelf. U kunt ook een e-mail sturen naar secretaris@sbo-gaanderen.nl.
Simone neemt dan contact met u op.

Computertypen Word/Power point
Nu elke jongere te maken krijgt met computers, is een perfecte typevaardigheid van
grote betekenis geworden. Het moderne type-onderwijs heet dan ook
Computertypen, een snelle doelmatige en functiegerichte typecursus op de
computer met behulp van moderne tekstverwerking (Word).

3

Juist dat heeft elke scholier nodig als opstap naar een verantwoord computergebruik,
ongeacht voor welk doel of toepassing later.
Binnenkort wordt door IMB-opleidingen voor het cursusjaar 2016 – 2017 weer een
begin gemaakt met de voorbereidingen voor de cursus:
Computertypen/Word/PowerPoint.
Doel:

- het blind met 10 vingers leren typen
- opmaak van teksten en werkstukken in Word
- presentaties ontwerpen in PowerPoint

Cursus:

- omvat 19 wekelijkse lessen van een uur
- gebruik van laptops met een extern toetsenbord
- volgen van de lessen op eigen school na schooltijd

Diploma:

- de cursus eindigt met een examen

Natuurlijk moet je naast de lessen ook thuis regelmatig oefenen. Je maakt hierbij
gebruik van een speciale internetsite.
Persoonlijke begeleiding:
Om het beste uit ieder kind te halen staat persoonlijke begeleiding centraal. Tijdens
de lessen is er individuele ondersteuning voor o.a. kinderen met dyslexie.
Kosten:

- het cursusgeld bedraagt € 225,-/betaling in 4 termijnen van € 60,-/
examengeld € 35,-/lesmateriaal € 25,-

Meedoen?
Als je ook wilt leren typen, werkstukken en presentaties maken, schrijf je dan in via
de site www.imb-typen.nl of bel 0314 – 394025 / Email: info@imb-typen.nl
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Maandag

12-09

Kermis/studiedag
leerkrachten,
leerlingen vrij

Dinsdag

13-09

Kermis/studiedag
leerkrachten,
leerlingen vrij

Dinsdag

27-09

Informatieavond

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