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Studiedagen team 11 en 12 september
Op maandag 11 en 12 september hebben alle leerlingen vrij. Het team gaat het
tweede scholingsjaar in van de scholing Thinking4Learning. Hetty Lichtenberg leidt de
studiedagen die hiervoor zijn gepland en zij zal de leerkrachten in de groepen weer
gaan coachen.
Op dinsdagavond 7 november aanstaande organiseren wij een informatieavond rond
het thema Thinking4Learning. Hetty Lichtenberg zal die avond de belangrijkste
kenmerken van dit onderwijssysteem voor u op een rijtje zetten en van een toelichting
voorzien.
Eind oktober ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Noteert u deze datum alvast in uw
agenda?

Afscheid juf Angelika
Op 31 augustus hebben wij afscheid genomen van juf Angelika. Juf Angelika werd
samen met haar man in een prachtige auto met een heuse chauffeur thuis opgehaald.
De kinderen ontvingen haar met gejuich. In de hal werd een lied voor haar gezongen
waarna juf Angelika gedurende de verdere dag een bezoekje bracht aan alle groepen.
Zij kon daar genieten van prachtige optredens van de kinderen.
Tot slot namen ouders en oud-collega's afscheid van een juf die 40 jaar met hart en ziel
les gegeven heeft aan de kinderen van Wis en Wierig.
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Vertrek juf Blijke
Juf Blijke gaat ons helaas na de korte tijd die zij op Wis en Wierig gewerkt heeft verlaten.
Tot haar grote vreugde is zij benoemd als ambulant begeleider bij Kentalis. Per 1 oktober
start zij daar. Wij vinden het erg jammer dat Blijke vertrekt maar wensen haar veel plezier
en succes met haar nieuwe baan.
Juf Berieke gaat vanaf 1 oktober de hele week in groep 3 werken.
Meester Simon gaat 1 dag in de week in groep 5/6 werken (i.p.v. juf Berieke).

Afsluiting project de Gouden Weken
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar hebben we in de groepen veel aandacht
besteed aan de groepsvorming. Het is belangrijk dat de kinderen zich fijn gaan voelen in
de groep. We noemen deze weken de Gouden Weken.
De Kanjertraining staat daarin centraal. We sluiten dit project af door alle kinderen een
Kanjerbord mee te geven. Het is een verrassing voor de ouders hoe deze borden eruit
gaan zien, die de kinderen zelf versierd hebben. Op 18 september krijgen de kinderen de
borden mee naar huis.
Het lijkt ons geweldig om deze borden in de voortuinen, waar de kinderen wonen, te zien
in het dorp. Iedereen mag weten dat we veel kanjers in het dorp Gaanderen hebben.
We vragen de ouders een zo origineel mogelijke foto te maken van hun kind met het
kanjerbord en deze foto te plaatsen op de facebookpagina van OBS Wis en Wierig. Op
deze wijze hopen we dat de foto's in korte tijd heel vaak gedeeld worden en dat de
foto's vervolgens veel likes krijgen.
Op 4 oktober maken we bekend welke de meest originele foto is die het vaakst gedeeld
is en de meeste likes heeft gekregen. De winnaar krijgt een leuke verrassing.

Even voorstellen: Juf Marloes en juf Carmen
Mijn naam is Marloes Paf, ik ben 27 jaar en woon in Haaksbergen. Sinds dit schooljaar
ben ik werkzaam op deze school als leerkracht van groep 7. Via deze weg wil ik mijzelf
even kort voorstellen.
Na het afstuderen in 2011 ben ik meteen aan de slag gegaan als leerkracht binnen het
basisonderwijs. Ik heb op meerdere basisscholen gewerkt bij verschillende stichtingen.
Sinds 2014 ben ik werkzaam binnen stichting IJsselgraaf. Ik heb veel ervaring opgedaan
met verschillende leerjaren en onderwijssystemen.
Naast het lesgeven is sporten ook een grote passie van mij. Tijdens het hardlopen,
survivallen of klimmen is opgeven voor mij geen optie. Dit is dan ook in vele opzichten
mijn motto. Verder vind ik het heel erg fijn om buiten in de natuur te zijn (op vakantie) of
met vriendinnen op pad te gaan. Ik kan ook enorm genieten van de rust in mijn eigen
huisje op de bank met een kop thee en een goed boek.
In het onderwijs vind ik samenwerken erg belangrijk. Samenwerken met het team, ouders
en leerlingen. Kinderen stimuleren en enthousiast maken om nieuwe dingen te leren, met
elkaar en van elkaar. Samen dingen ontdekken, fouten maken en oplossingen zoeken.
Waarbij ik al snel denk aan mijn motto; opgeven is geen optie. Ik vind het voor mijzelf ook
erg leuk om telkens weer nieuwe dingen te leren, ontdekken en ervaren. Ik zie deze
nieuwe werkplek dan ook als een hele mooie kans om te doen wat ik leuk vind
(lesgeven) en mij verder te ontwikkelen.
Marloes

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

Beste ouders,
Via deze weg wil ik mezelf graag even voorstellen.
Mijn naam is Carmen Hakvoort, ik ben 28 jaar en woon in Arnhem. Ik ben 3 dagen in de
week werkzaam in de invalpool van stichting IJsselgraaf. Dit jaar is IJsselgraaf gestart met
stamscholen. Wis en Wierig is mijn stamschool. Dit houdt in dat ik hier op school ben,
wanneer er geen invalwerk is. Op die dagen ondersteun ik de leerkrachten waar nodig.
Tot nu toe bevalt me dat erg goed. Wis en wierig is een leuke school met een gezellig
team en hele toffe kinderen. De overige dagen werk ik op een school in Utrecht in groep
3. Als u nog vragen heeft of u wil nog wat weten, mag u mij altijd aanschieten als ik op
school ben!
Carmen

Bedankje
Alle ouders, kinderen en collega's wil ik graag heel erg hartelijk bedanken voor de
geweldige afscheidsdag van 31 augustus j.l. Zoveel leuke dansjes, liedjes, cadeautjes,
lieve woorden, kaarten, bloemen etc. etc. Het was geweldig! Nogmaals superbedankt!!
Angelika

Startgesprekken
Voor de vakantie heeft u kunnen lezen dat we de startgesprekken houden in week 38 en
39. Dinsdag 19 september zal door de leerkrachten zoveel mogelijk worden ingepland
voor de ouders met meerdere kinderen op school. De ouders met een kind krijgen
uiteraard ook een uitnodiging, maar dat kan op een andere dag zijn.
Inmiddels heeft u de vragenlijsten ontvangen met het verzoek deze in te vullen en
uiterlijk 8 september aan de leerkracht van uw kind te mailen.

Jantje Beton
Dit jaar doet groep 8 mee aan Jantje Beton. Hiermee ondersteunt de school
buitenspelen tijdens en na schooltijd. De leerlingen van groep 8 krijgen verkoopboekjes
met lootjes mee. Van 13 tot en met 27 september kunnen de leerlingen langs deuren
gaan om de lootjes te verkopen. De opbrengst van de lootjes gaat voor 50% naar Jantje
Beton en 50% naar Wis en Wierig! Met de opbrengst kunnen buitenspeelmaterialen,
speeltoestellen of extra voorzieningen voor op het plein aangeschaft worden.
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In groep 1-2a: Mila van den Broek
Damian te Kampe
Larz Schmitz
Jimi Smits
In groep 1-2b: Kyra Biermans
Nina Huusken
Wij wensen jullie veel plezier op onze school

11 en 12 september Kermis /studiedagen
14 september

Alle kinderen zijn vrij
Informatie avond voor alle ouders van de
leerlingen van groep 1 t/m 7

19 september

Startgesprekken voor de ouders met
meerdere kinderen op school
Informatie avond voor de ouders van de
leerlingen van groep 8
Ouderavond met Kanjertrainer Jos
Schippers voor de ouders van de
leerlingen van groep 7

21 september
3 oktober

De volgende nieuwsbrief komt uit op 20 september 2017
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