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I n h o u d:

Ouderpanel
Op donderdag 20 april aanstaande een Ouderpanel,
met als thema: “OBS Wis en Wierig : korte verhalen uit de
dagelijkse praktijk”. U ontvangt hier de komende week
een informatiebrief over.
Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren?

Blz. 1:


Ouderpanel



Om ongelukken te
voorkomen!



Vertrek



Vrije dagen en
vakantie

Blz. 2:



Om ongelukken te voorkomen!
Kinderen komen steeds vaker op school met allerlei rijdende boards, schoenen etc.
Omdat wij merken dat kinderen vallen en botsen op het plein en ze de spullen aan
elkaar
uitlenen, willen we u verzoeken de kinderen geen oxboards, pennyboards, rijdende

Onze

schoenen, stepjes, kortom alles met wieltjes, meer mee naar school te laten nemen. Zo

Facebookpagina

voorkomen we blessures en schade aan de spullen van uw kind(eren).

Betalingen
schoolkampen



Behoefteonderzoek
Sportservice
Doetinchem



Agenda april

Vertrek
In de bijlage bij deze nieuwsbrief een bief m.b.t. het vertrek van juf Inge Gerridzen.

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.
Let op!:

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.
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Onze Facebookpagina
Naast onze nieuwsbrief staan leuke berichten en nieuwtjes uit de groepen ook op onze
Facebookpagina. Neemt u gerust een kijkje!

Betaling schoolkampen
Van veel ouders is inmiddels de betaling van de schoolkampen van
groep 7 en 8 bij ons binnengekomen. Mocht u nog niet betaald
hebben, dan kan dat nog tot 15 april a.s. Voor groep 7 bedragen de
kosten 70,- per leerling voor het kamp naar ’t Lohr en voor groep 8
is het € 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).

Behoefteonderzoek Sportservice Doetinchem
Sportservice Doetinchem wil graag onderzoeken welke behoefte er leeft in Gaanderen of
in welke vorm er behoefte is aan naschools aanbod in Gaanderen. Het betreft een
aanbod in de vorm van sport, cultuur, muziek en spel. Via onderstaande link kunt u aan
Sportservice Doetinchem aangeven welke behoefte er leeft. Alvast dank voor uw
medewerking.
http://www.formdesk.com/sportservicedoetinchem/behoefte_gaanderen

Agenda april
Vrijdag

14-04

IJs- en IJkdag,
leerlingen vrij

Maandag

17-04

2e Paasdag

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

Meivakantie

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 19 april 2017
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