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Studiedag T4L terugblik
Vrijdag 8 december hebben de teams van Wis en Wierig en de Plattenburg weer aan

20 december 2017

een gezamenlijk studiedag over Thinking for learning deelgenomen. Alle deelnemers
hebben het certificaat ontvangen voor de scholing Thinking for Learning.

I n h o u d:

Die dag hebben we ook weer een aantal nieuwe werkvormen aangeboden gekregen.
In de nabije toekomst willen wij geïntegreerd onderwijs in de zaakvakken gaan geven.

Blz. 1:



Studiedag T4L

samengevoegd in wereldoriëntatie.

terugblik

Al samenwerkend kunnen leerlingen met de gereedschappen uit Thinking for Learning

Kerst en nieuwjaar

Blz. 2:


Niet meer geschiedenis-, aardrijkskunde- en natuuronderwijs apart, maar
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Agenda december

de wereld verkennen en hun individuele talenten ontwikkelen.
In januari en februari gaan we met alle groepen aan een thema werken , om
gezamenlijk ervaring op te doen met thematisch werken vanuit de doelen die behaald
moeten worden.
‘ s Middags hebben de leerkrachten daarom gezamenlijk alvast een thema uitgewerkt
waar in januari mee gestart wordt in de groepen.
Over de inhoud van het thema informeren we u in een volgende Nieuwsbrief.

Bijlagen :


Flyer Kivadag



Informatie GGD voor
ouders groepsles

Kerst en nieuwjaar

gezonde leefstijl


Informatie GG D

Het is een gezellige drukt op de school. De kinderen, ouders en leerkrachten hebben in

meten en wegen

de groepen een gezellige kerstsfeer aangebracht.
Donderdagavond 21 december zitten alle kinderen met hun leerkracht gezellig om een
mooi gedekte tafel met daarop heerlijke gerechten.
Veel kinderen gaan samen met hun ouders een lekker gerecht klaarmaken. Het is altijd
weer een genot om zoveel kinderen te zien genieten van het kerstfeest op Wis en
Wierig
Alle koks hartelijk dank voor hun inzet. Wij hopen dat voor iedereen het kerstfeest op
school een mooie opmaat is voor het kerstfeest in familiekring of elders.
Na de kerstvakantie zien we alle kinderen en ouders graag weer terug op 8 januari
2018.
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Het nieuwe jaar is dan weer ingeluid, wij doen dat graag samen met de ouders onder
het genot van een kopje koffie of thee van 8.30 uur tot 9.00 uur, nadat u uw kind(eren)
in de klas heeft gebracht.

Alvast allemaal een heerlijke kerstvakantie en een gezond en gelukkig 2018
toegewenst!!

Welkom op school

Willem Versteeg
Wij wensen je een fijne tijd toe op
onze school

Agenda december

Donderdag

21-12

Kerstviering 18.00 uur

Vrijdag

22-12

Start kerstvakantie
Tot 05-01-2018

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 17 januari 2017
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