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Blz. 1:


Vertrek Adrie Pontfoort
Na ruim 30 jaar op Wis en Wierig gewerkt te hebben gaat Adrie Wis & Wierig verlaten.
Adrie heeft vele jaren als leerkracht en IB-er op onze school gewerkt. Ze begeleidde
leerkrachten waar het de leerlingenzorg betrof en voerde veel gesprekken met ouders over
hun kinderen. Ze deed dit met hart en ziel en probeerde voor iedereen altijd de beste
oplossing te vinden. Daarnaast begeleidde Adrie ook regelmatig individuele leerlingen die extra
ondersteuning nodig hadden.

Vertrek Adrie

De laatste 3 jaar was Adrie in de rol van locatie-coördinator ook het eerste aanspreekpunt voor
ouders en coördineerde zij de dagelijkse gang van zaken.
Studiedag onderbouw Per 19 februari gaat zij verder werken op IKC de Plattenburg in Doetinchem.
We wensen Adrie heel veel plezier en succes op de Plattenburg.
Pontfoort



Blz. 2:


Schoenendozen



Zegels van Plus

Blz. 3:


Nationale
voorleesdagen

Blz. 4:


Ouders die afscheid willen nemen van Adrie worden van harte uitgenodigd om dat op haar
laatste werkdag te doen: Op donderdag 8 februari tussen 14.00 en 15.00 uur!
Op 19 februari start Caroline de Lepper op Wis en Wierig. Zij is de opvolgster van Adrie.
Caroline komt werken op maandag t/m donderdag. Zij vervult de rol van IB/locatiecoördinator.
Caroline is vanaf de voorjaarsvakantie dus ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders.
Zij zal zich binnenkort voorstellen in de Nieuwsbrief.

Agenda

We wensen Caroline veel plezier en succes op onze school.
Vriendelijke groeten,
Rineke van der Leij
Directeur OBS Wis en Wierig

Studiedag Onderbouw
Op 2 februari is er een studiedag voor de
groepen 1-2-3. De kinderen van deze groepen
zijn vrij.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 zijn
gewoon aanwezig op school deze dag.
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Schoenendozen

Beste kinderen, leraren en ouders,
De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
De decembermaand is achter de rug en we willen jullie graag heel hartelijk danken
voor jullie inzet voor de schoenendoosactie 2017!
Door jullie inzet is het weer een succes geworden en jullie hebben veel
kinderen in Ciacova en omgeving blij gemaakt met jullie schoenendozen.
De medewerkers van de Caritas hebben geholpen bij het uitdelen van de dozen op
de scholen, in kindertehuizen en bij arme mensen thuis. Veel van deze kinderen
krijgen nooit een cadeautje. Ze waren dan ook heel erg blij met jullie mooie dozen.
Ook de oude en zieke mensen hebben we bezocht.
Met vriendelijke groet, namens Caritas Achterhoek, André van Uem.

Zegels van Plus
Voor het kamertje van juf Adrie staat deze doos.
Willen jullie zegels van de Plus, die je over hebt of niet
gebruikt, hier indoen? Dan kunnen we hopelijk weer
wat gezinnen, die het kunnen gebruiken, blij maken
met een mooi boodschappenpakket.
De zegels worden nog twee weken uitgegeven!

Veel dank namens de Ouderraad.
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Nationale voorleesdagen

Op 24 januari gaan de Nationale Voorleesdagen weer van start. Deze dagen zijn
vooral gericht op het voorlezen aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar.
Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de
ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste
plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen leren
nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is.
En door met het kind ook te praten over het boek wordt het kind ook gestimuleerd
actief met taal aan de slag te gaan
Ook leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en het kind leert
zich concentreren. Voorlezen stimuleert ook de fantasie van het kind. En afhankelijk
van het onderwerp van het boek, leert het kind ook veel van de wereld om zich heen
waardoor het kind meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over
een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst, dood,
ziekenhuisopname, verhuizing etc.) kan het kind ook steun bieden en een goede
manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen.
Maar ook het gevoel van veiligheid wat kinderen krijgen, het plezier wat kinderen
beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die het kind krijgt tijdens het
voorlezen zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. Kinderen komen tot rust
tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er ook regelmaat en
vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn
van het ritueel voor het slapen gaan.
Ook als uw kinderen al kunnen lezen, blijft voorlezen belangrijk. U kunt bijvoorbeeld
uw kinderen verhalen vertellen die voor hem of haar nog te moeilijk zijn om zelf te
lezen.
Tijdens de voorleesdagen op school gaan de meester en juffen voorlezen in een andere
groep. Super leuk!
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Agenda
Donderdag

25 januari

Schoolvoorstelling groep 1-2 “Aaipet”

Vrijdag

02 februari

Studiedag groep 1-2-3, leerlingen van
deze groepen vrij!

Vrijdag

09 februari

Rapport groep 3 t/m 8

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 31 januari 2018
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