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Even voorstellen Juf Lisa
Beste ouders,
Graag stel ik me via deze weg voor: Mijn naam is Lisa Reulink, ik ben 22 jaar en woon in Nieuw-Wehl. Dit
schooljaar vervul ik mijn lio-stage in groep 4/5, samen met en onder begeleiding van mijn duo collega,
Marga Harmsen. ‘Een lio-stage, wat is dat?’ Het is de eindstage gekoppeld aan een voltijdopleiding op
Iselinge Hogeschool te Doetinchem. Op Iselinge Hogeschool leer je op hbo-niveau het prachtige en
uitdagende beroep van leraar in het primair onderwijs. Dit schooljaar zal ik afstuderen als ‘Juf’.
Naast het lesgeven is ook fotograferen een hobby van mij. Een foto kan in mijn beleving bijzondere
emoties opwekken.
Ik krijg op Wis en Wierig een prachtige kans aangeboden om mij optimaal verder te ontwikkelen. Samen
met het team, de ouder(s)/verzorger(s) én de leerlingen maken we er een gezellig en leerzaam schooljaar
van.
Juf Lisa
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Kleedjesmarkt

Op 12 oktober organiseren we tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek een kleedjes(boeken)markt.
De kleedjesmarkt start om 14.00 uur en eindigt om 14.30 uur.
Op deze dag neem je de te verkopen boeken en een kleed mee. Het is de bedoeling dat de leerlingen van
groep 1 t/m 4 onder begeleiding van de ouders/opa’s/oma’s/oudere broer of zus boekjes en of/strips
kopen /verkopen. De groepen 5 t/m 8 mogen zelf hun boeken kopen/ verkopen. Natuurlijk mag u hier bij
aanwezig zijn als u dat prettig vindt. Er mogen alleen kinderboeken verkocht worden. Dit kunnen boeken
uit alle categorieën zijn zoals informatief, prentenboeken, stripboeken, gedichtenbundels e.d. Vereiste is
uiteraard wel dat de boeken nog in redelijk goede staat en compleet zijn.
De prijs van de boeken mag maximaal € 0.50 zijn. De kinderen mogen niet meer dan voor € 2.00 kopen. Zo
kan iedereen “nieuwe” boeken aanschaffen Het is handig als je van tevoren een prijsje op de boeken plakt
en voor wat wisselgeld zorgt. Bij droog weer wordt de kleedjesmarkt buiten gehouden. Is het regenachtig
dan leggen we de kleedjes met boeken in school. We wensen alle kinderen veel plezier met het lezen van
de nieuwe boeken.
Staking 5 oktober 2017
Alle ouders hebben op 18 september een brief ontvangen via Parnassys over de stakingsdag in het
primaire onderwijs. Wis en Wierig is deze dag gesloten.

Mad Science
Op woensdag 27 september komt Mad Science een spannende wetenschap en techniekshow verzorgen
op onze school. Aan de hand hiervan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschapen techniekcursus.
In de bijlage leest u hierover meer.
De show vindt plaats van 14.15 uur tot 15.15 uur.

Afsluiting Gouden weken: er wonen heel veel Kanjers in Gaanderen!
In de nieuwsbrief van 6 september heeft u kunnen lezen dat de kinderen ter afsluiting van de Gouden
Weken op 18 september een zelfgemaakte poster mee naar huis zouden nemen. Omdat de posters later
aan de school zijn geleverd dan verwacht, hebben we nog even extra tijd nodig om de kinderen de
posters te laten versieren. In de loop van volgende week geven we de borden met de versierde posters
aan de kinderen mee naar huis.
We willen u vragen het bord in de tuin te plaatsen en daar een originele, grappige foto van het bord en uw
kind(eren) te maken. Deze foto mag u sturen naar Kim@wisenwierig.nl
Juf Kim verzamelt de foto’s en post ze op de Facebookpagina van de school (het door u zelf posten op
onze facebook pagina blijkt helaas niet mogelijk).
We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk likes!
Tijdens de Kleedjesmarkt op 12 oktober maken we om 14.00 uur bekend wie de leukste, grappigste,
origineelste foto heeft ingezonden.

Belangrijke data
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21 september 2017

Informatie avond groep 8,
Aanvang 19.30 uur

27 september 2017

Mad Science Show, zie bijlage

3 oktober 2017

Ouderavond groep 7 met Jos Schippers
Aanvang 20.00 uur

5 oktober 2017

Staking , de school is gesloten, er worden geen
lessen gegeven.

12 oktober 2017

Kleedjesmarkt in de hal of op het plein
Aanvang 14.00 uur

16 oktober 2017 tot en met 20 oktober 2017

Herfstvakantie

7 november 2017

Ouderavond over Thinking for Learning
Aanvang 20.00 uur

De volgende nieuwsbrief komt uit op 4 oktober 2017
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