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Ouderavond T4L
Hoe bereiden we de kinderen voor op wat er in de 21e eeuw van

8 november 2017

hen gevraagd en verwacht wordt? Veel aandacht was er voor het
onderwerp “Thinking for Learning”
tijdens de ouderavond op 7

I n h o u d:

november.
Hetty Lichtenberg gaf uitleg over

Blz. 1:


Ouderavond T4L

het leren denken over leren en



Communicatie



Sinterklaasfeest

leren denken over denken. Welke
vragen stellen we de kinderen om

kleuters
Blz. 2:


Bericht van de
buurtcoach



henzelf kritisch te leren denken.
Vervolgens gingen de ouders zelf aan de slag onder
begeleiding van de leerkrachten. Er werden tools
uitgewerkt waar de kinderen ook mee werken.

Lampionnenoptocht



Generatiesporen

Blz. 3:

Communicatie



Biebnieuws

Op onze Facebookpagina delen wij foto’s en filmpjes met u. In de Nieuwsbrief plaatsen



Agenda

wij informatie over activiteiten en belangrijk nieuws.

november/december Sinds kort gebruiken wij Start Me om allerlei zaken, die te maken hebben met het

leerproces, met u te delen. De leerkrachten uit de onderbouwgroepen plaatsen
regelmatig filmpjes die aansluiten bij het thema waarmee de kinderen werken. Zo kunt u
thuis zien met welk thema wij werken. De leerkrachten van de andere groepen plaatsen
huiswerk en oefenwebsites op de startpagina.
Met de volgende link komt u op onze startpagina:
https://wisenwierig.start.me/groep-1-2
Op deze pagina zijn ook de groepen 3 t/m 8 te vinden.

Sinterklaasfeest kleuters
De leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn op 5 december om 12.00 uur uit?
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Bericht van de buurtcoach
Aan kinderen en ouders/verzorgers van Wis en Wierig,
Met enthousiasme en voldoening ben ik afgelopen jaren als
buurtcoach bij jullie school betrokken geweest. Vanaf 1
december heb ik echter een andere baan en zal buurtcoach Judith Bolhaar als
contactpersoon aan Wis en Wierig verbonden worden.
Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 06-12104037. Natuurlijk is er ook altijd de
mogelijkheid om bij de Gaanderbalie in de Trefkuul binnen te lopen met vragen, iedere
maandag tussen 17.00 en 18.30 uur. Of via de website van Buurtplein uw vraag te
stellen, zodat er met u contact kan worden opgenomen.
Met hartelijke dank voor de prettige samenwerking, Janine Maatkamp, buurtcoach

Lampionnenoptocht
De lampionnenoptocht in Gaanderen ziet er dit jaar anders uit. Zonder Sint Maarten,
zonder kerk maar wel met lampionnen en het Schuttersgilde. Alle kinderen zijn welkom.
Voor een lampion dient zelf gezorgd te worden. De route start zaterdag 11 november
om 19.00 uur bij Punte op de parkeerplaats en eindigt bij het clubgebouw van
Schuttersgilde St. Martinus. Daar zal warme chocomel en koek klaarstaan.

Generatiesporen
Zoals jullie weten zijn we gestart met het thema
“Generatiesporen”. De kinderen zijn al met veel plezier aan het
werk. Op vrijdagmiddag 17 november willen we laten zien wat
ze allemaal gemaakt en gedaan hebben. Papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s zijn allemaal van harte welkom tussen 13.30 en 14.30
uur. Het lijkt ons leuk dat alle kinderen zich dan kleden in de stijl van 60 jaar of 30 jaar
geleden. Kleine dingen kunnen al veel doen.
Denk aan een petje, vlechtjes, korte broek met kniekousen maar ook schoudervulling,
hippiestijl, wijde pijpen zoals het in de jaren 80 was. We willen een zwartwit groepsfoto
maken van alle leerlingen als afsluiting van dit thema.
Het lijkt ons ook leuk om een foto te maken waar ook de andere generaties bij staan.
Dus bijvoorbeeld de kinderen met alle opa’s en oma’s.

2

Bieb nieuws
Er zijn weer nieuwe biebboeken in onze schoolbibliotheek.
Kom je snel weer een keer kijken?

Agenda november/december
Dinsdag

14-11

Woensdag

22-11

Dinsdag

05-12

Vrijdag

08-12

Donderdag

21-12

Maandag

25-12

Voorlichting voortgezet
onderwijs gr. 8 in de Dru
Schoolhandbal groep 7/8
Sinterklaasfeest
Studiedag
Leerlingen vrij
Kerstviering
Start kerstvakantie
Tot 05-01-2018

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 22 november 2017
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