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Start 2017
Het team van Wis & Wierig wenst u allen een gelukkig en gezond 2017 toe! Wij hopen er samen met u en
de kinderen een leuk en leerzaam tweede deel van het schooljaar van te maken.

Bericht van de MR
Aanleg Kiss & Ride zone
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
De MR is vorig jaar in gesprek gegaan met de gemeente Doetinchem om de verkeersveiligheid rondom
Wis & Wierig te verbeteren. In het gesprek met Tamara Otten (wijkregisseur), Henk Oosterink( Dorpsraad
Gaanderen) en Marc Cornelissen (beleidsmedewerker Gemeente Doetinchem) is toen een voorstel gedaan

Muziek maak je zelf vanuit de MR om een verkeerslus ofwel een Kiss & Ride zone aan te leggen.
Dit jaar is besloten dat deze zone komt aan de Watertapweg ter hoogte van het verkeersbord “Gaanderen”
Uitnodiging
theatermiddagen
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Agenda januari/

En dat ouders gaan parkeren bij sporthal “de Pol” indien ze hun kind(eren) in de school afzetten.

Helaas heeft de gemeente verzuimd om de exacte datum van aanvang van de werkzaamheden door te
geven aan Wis & Wierig. Inmiddels kan er van de zone gebruik worden gemaakt.
De MR is verheugd dat de verkeersveiligheid is verbeterd.
Dorine van Hagen, voorzitter MR

februari

De Nationale voorleesdagen

Voorlezen in de kleutergroepen: prentenboek van het jaar 2017 “De kleine Walvis”.
Van woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari 2017 worden de Nationale Voorleesdagen
georganiseerd rondom het prentenboek van het jaar “De kleine Walvis” geschreven door Benji Davies
en geïllustreerd door Edward van de Vendel. Het prentenboek gaat over Boy, een jongetje dat met zijn
vader en zes katten in een klein vissershuisje woont. Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge
walvis op het strand. Dat is het begin van een bijzondere vriendschap.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2017 brengt een medewerker van de bibliotheek een bezoek aan
de kleutergroepen. De medewerker leest het prentenboek “De kleine walvis” op een bijzondere wijze
voor. Ouders worden van harte uitgenodigd bij dit voorlezen aanwezig te zijn. Het bezoek, dat eind
januari, begin februari, zal plaats vinden duurt ongeveer 30 minuten. Zodra we weten wanneer onze
groepen zijn ingepland voor dit voorleesmoment krijgt u bericht via de mail.
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Muziek maak je zelf

Meld je nu aan!
Op maandag 16 januari zijn muzikanten van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen met een
instrumentenparade op bezoek geweest in groep 4 en 5. Zij hebben allerlei instrumenten laten zien
en natuurlijk laten horen!
Alle kinderen in de groepen 4 t/m 6 hebben een flyer mee gekregen over het succesvolle project
‘Muziek Maak Je Zelf’.
A.s. dinsdag 31 januari start het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen weer met dit project, bedoeld
om kinderen op een speelse wijze kennis te laten maken met muziek en vooral om zelf muziek te
leren maken. ‘Muziek Maak Je Zelf’ is speciaal bestemd voor kinderen in de groepen 4 t/m 6.
Iedere dinsdag van 18.30 tot 19.15 uur worden de lessen gegeven in de Augustinusschool. In 20
weken maak je kennis met allerlei blaas- en slagwerkinstrumenten.
Zit je in groep 4, 5 of 6 en lijkt het je leuk om ook mee te doen met deze muziekopleiding?
Meld je dan aan bij Simone Veldkamp, jeugdcoördinator van SBOG. Telefoon: 0315-340114 of
via: jeugd@sbo-gaanderen.nl. Je kunt ook zonder je aan te melden op dinsdag 31 januari naar de
proefles komen om te ervaren of je het leuk vindt.

Uitnodiging theatermiddagen
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Welkom op school

Vera Stevens

Agenda januari/februari
Vrijdag

20-01

Technieklokaal groep 7

Vrijdag

27-01

Technieklokaal groep 7

Vrijdag

03-02

Technieklokaal groep 7

Vrijdag

10-02

Technieklokaal groep 7

Maandag

13-02

Rapport

Woensdag

15-02

Contactavond
Technieklokaal groep 8

Dinsdag

21-02

Contactavond

Donderdag

23-02

Contactavond

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 1 februari a.s.
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