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Bericht van de OR
Geachte ouder(s)/verzorger(s),

25 oktober 2017
Aan het begin van dit schooljaar is er, namens de ouderraad, een brief mee gegaan
I n h o u d:

rondom de ouderbijdrage. Mocht u deze nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u
vriendelijk om het juiste bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op:

Blz. 1:


Bericht van de OR



Generatiesporen

Blz. 2:


Vervolg
generatiesporen



‘Muziek maak je
zelf’

Bankrekeningnummer:

NL 13 RBRB 0955 8459 47 (Let op, dit is een nieuw
rekeningnummer!): € 30,00 per kind.

Graag onder vermelding van gezinsnummer (mocht u die niet meer hebben, dan graag
voor- en achternaam van uw kind of kinderen)
Dank u wel, met vriendelijke groeten,
Susan van Aalst, penningmeester OR Wis en Wierig

Blz. 3:


Experimenteren met
de gekke
professoren



Welkom op school

Generatiesporen
Op dinsdag 31 oktober openen we met alle kinderen het thema Generatiesporen.
De onderbouw werkt over sport en vrije tijd, de middenbouw over school, en de

Blz. 4:


bovenbouw over communicatie.

Agenda november

Hoe was het 60 jaar geleden op school? En 30 jaar geleden? Hoe liet je 60 jaar geleden
weten dat je later thuis kwam en hoe gaat dat nu? Welke spelletjes speelden je ouders en
wat zullen we in de toekomst doen?
We hopen dat veel opa’s en oma’s hun verhaal komen vertellen, dan gaat het verleden
voor de kinderen leven. We brengen ook een bezoek aan de Pelgrim, waar veel oude
mensen wonen en we maken samen met een kunstenares een kunstwerk.
Wilt u uw verhaal vertellen, of wilt u geïnterviewd worden door een groepje kinderen,
laat dat dan weten aan de leerkracht van uw kind.

1

Heeft u materialen die wij kunnen gebruiken en in ons museum kunnen tentoonstellen?
We zullen er zorgvuldig mee om gaan!
We hopen op drie geslaagde weken waarbij we uw inbreng heel graag willen gebruiken!

‘Muziek Maak Je Zelf’, meld je nu aan voor 2 GRATIS proeflessen!
Vandaag 25 oktober zijn muzikanten van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen op
bezoek geweest in de groepen 4, 5 en 6. Met een instrumentenparade hebben zij
allerlei instrumenten laten zien én horen. Alle kinderen konden ook lekker meestampen
en klappen met de muziek en ze mochten natuurlijk ook alle instrumenten uitproberen.
Als je zelf ook wilt ontdekken hoe leuk het is om muziek te maken, meld je dan aan
voor de cursus ‘Muziek Maak Je Zelf’. Op dinsdag 7 november vindt de eerste les plaats
om 14.30 uur in basisschool Gaanderwijs. Ieder kind vanaf groep 4 is welkom om mee
te doen. En het leuke is dat je het eerst 2 lessen GRATIS mag proberen!
Alle informatie over Muziek maak je zelf is te lezen in de flyer die de kinderen hebben
meegekregen en op www.sbo-gaanderen.nl. Of bel voor meer info met Simone
Veldkamp, jeugdcoördinator SBOG, telefoon: 0315 – 340114.
‘When children rule the world’- concert door SBOG en kinderkoor Keitof
Op zondag 5 november om 14.00 uur geven de jonge
muzikanten van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen, samen
met kinderkoor Keitof een concert. Dit concert vindt plaats in
basisschool Gaanderwijs en is GRATIS toegankelijk voor
iedereen.

We nodigen jullie allemaal uit om te komen luisteren en kijken naar dit concert voor en
door kinderen uit Gaanderen!
Muzikale groetjes van de muzikanten van SBOG en zangers van Keitof!

2

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Op woensdag 27 september is Mad Science op basisschool Wis en Wierig in Gaanderen
geweest met een spannende wetenschap- en techniekshow! Aan de hand daarvan
kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap & techniekcursus.
De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en
stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Voor de groepen 3 t/m 8; Leer alles over het laboratorium, moleculen en maak
chemische reacties. Daarnaast ga je op ontdekkingstocht door de ruimte, leer alles over
ruimtetechnologie en lanceer een raket!
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en
beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en
conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les
krijgen de kinderen een pakketje en informatie mee naar huis om thuis verder te leren
en te experimenteren.
De activiteiten vinden bij voldoende aanmeldingen plaats in een lokaal op de school.
Data van de cursus voor groep 3 t/m 8:
•

Maandag 06-11-2017

•

Maandag 13-11-2017

•

Maandag 20-11-2017

•

Maandag 27-11-2017

•

Maandag 11-12-2017

•

Maandag 18-12-2017

Tijdstip: 14:15 uur tot 15:15 uur.
Inschrijven kan tot 26 oktober via http://nederland.madscience.org
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!
Kosten € 69,50 voor 6 lessen.

Welkom op school
Auke Meinen
Fenne Meinen
Wiktoria Colos

Wij wensen jullie veel plezier op onze school
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Agenda november
Dinsdag

31-10

Start project generatiesporen

Dinsdag

07-11

Ouderavond Thinking for
Learning

Dinsdag

14-11

Voorlichting voortgezet
onderwijs gr. 8 in de Dru

Woensdag

22-11

Schoolhandbal groep 7/8

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 8 november 2017
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