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Het nieuwe schooljaar is begonnen!
Maandagochtend 21 augustus was het dan weer zover. Menig hartje klopte sneller bij het betreden van
het schoolplein: zijn mijn vriendjes en vriendinnetjes er al, heb ik een lieve juf of meester, hoe ziet mijn
lokaal eruit?
De leerlingen werden op het plein welkom geheten door de leerkrachten die klaar stonden met microfoon
en fotocamera. De meester en juffen waren blij dat ze hun "Talenten" weer mochten begroeten. Over een
heuse rode loper gingen de leerlingen per groep naar binnen. Fijn dat zoveel ouders meekwamen om hun
kind naar school te brengen. De leerkrachten werden voorgesteld en daarna gingen de leerlingen met hun
ouders eindelijk naar de nieuwe lokalen. Er werd driftig tussen de verschillende groepen heen en weer
gelopen om de kinderen af te leveren en vervolgens was het voor de ouders nog even gezellig bijkletsen in
de hal, onder het genot van een kopje koffie.

De kop is eraf! Het schooljaar is weer begonnen!
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Kanjertraining
Op Wis en Wierig vinden we het belangrijk om in een veilige leeromgeving met elkaar om te gaan. Wij
doen dat volgens de uitgangspunten van de Kanjertraining:
 Wij vertrouwen elkaar
 Wij helpen elkaar
 Niemand speelt de baas
 Niemand lacht uit
 Niemand doet zielig
Om deze uitgangspunten goed tot hun recht te laten komen hebben we u als ouders ook heel hard nodig!
Deze week geven we de leerlingen een folder mee. In deze folder staan
handvatten voor thuis. We werken gezamenlijk (school en ouders) aan een veilige omgeving voor de
kinderen.
Op bezoek bij Gaanderwijs
Op 25 augustus wordt Gaanderwijs officieel geopend. Deze week hebben de leerlingen van de Augustinus
en de Martinus al hun intrek genomen in het nieuwe gebouw.
Op woensdag 23 augustus gaan de leerlingen van onze groepen 4 /5 en 8 een kijkje nemen in het nieuwe
gebouw, ze worden rondgeleid door de leerlingen van Gaanderwijs. Op 24 augustus zijn de leerlingen van
groep 5 /6 en 7 aan de beurt.
Een veilige start
Graag brengen wij u op de hoogte van het nieuwe fietspad dat is aangelegd door de gemeente langs het
spoor vanaf de spoorwegovergang van de Hoofdstraat (bij de Lange Huitinkstraat) naar de Watertapweg.
De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zullen verkeersregelaars van de gemeente op diverse plaatsen
aanwezig zijn om mee te helpen de veiligheid te waarborgen, nu veel kinderen via de Hoofdstraat naar
Wis en Wierig en Gaanderwijs fietsen. De verkeerslus die bij Wis en Wierig is aangelegd op de
Watertapweg is bedoeld om te keren met de auto. Dit wordt een Kiss and Ride zone, waar kinderen
kunnen uitstappen, auto’s weer door kunnen rijden en de kinderen over een voetpad naar de school
kunnen lopen.
Startgesprekken
Wij brengen alvast onder uw aandacht dat we al in de weken van 18 en 25 september startgesprekken
plannen. Net als in het najaar van het afgelopen schooljaar ontvangt u nu in de week van 28 augustus een
formulier met vragen over uw kind met het verzoek dit in te vullen en terug te mailen aan de leerkracht
van uw kind uiterlijk 8 september. Deze waardevolle gesprekken voeren we nu bewust aan het begin van
het schooljaar, zodat de leerkracht(en) een goed beeld van uw kind kunnen krijgen.
Studiedagen 11 en 12 september
Op 11 en 12 september is er kermis in het dorp Gaanderen. Traditiegetrouw hebben de leerlingen van de
scholen dan 2 dagen vrij. Zo ook weer dit schooljaar. Het team gaat zich deze dagen bezighouden met de
schoolontwikkeling. Op basis van onze kernwaarden: Samen/Groeien/Zelfstandig/Veilig gaan wij weer
verder met de verdiepingsslag rond Thinking for Learning:
Kinderen leren denken, en kinderen leren denken over leren.
Op 7 november organiseren we hier voor alle ouders een informatieavond over. Noteert u deze alvast in
uw agenda.
AMV lessen
Er is nog plek om leerlingen te plaatsen in het 2e jaar muzikale vorming (AMV) na schooltijd. In de bijlage
vindt u wat meer info. Bij tien aanmeldingen of meer wordt deze les gegeven op de Pol in Gaanderen. De
lesdag wordt waarschijnlijk dinsdagmiddag vanaf 15.15 uur. U kunt uw kind aanmelden via de website
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www.muziekschooloostgelderland.nl of door bijgevoegd formulier in te vullen en te retourneren naar de
muziekschool.
Computerlessen
In september 2017 start DOC met de cursus Computertypen/Word/PowerPoint.
De cursus is bedoeld voor leerlingen uit groepen 6, 7 en 8. De kinderen die deze cursus volgen en met
succes afsluiten krijgen een diploma.
De cursus bestaat uit 15 lessen (incl. examen) van 90 minuten. Alle aspecten komen aan bod.
Je leert o.a. blind typen, de computer bedienen, het corrigeren en indelen van teksten, opmaak en
tabellen en een presentatie maken. Het is een investering voor de toekomst. Er wordt tijdens de lessen
veel aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding.
Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.deopleidingscentrale.nl of neem contact op:
De Opleidings Centrale
Postbus 124
7000 AC Doetinchem
tel.: (0314) 363060
e-mail: info@deopleidingscentrale.nl
website: www.deopleidingscentrale.nl

Afscheid juf Angelika

Belangrijke data

donderdag 31-08
maandag 11-9 en dinsdag 12-9

Afscheid juf Angelika
Kinderen vrij (kermis)
Studiedagen voor het team
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week 38 en 39

Startgesprekken

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 6 september 2017
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