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Schooljaar
2017-2018

Formatie schooljaar 2018-2019
Hieronder een overzicht van de groepenverdeling in het komende schooljaar

6 juni 2018
I n h o u d:

2018-2019 en welke leerkrachten in de groepen les gaan geven.
Groep 1/2

Juf Willemien 3 dagen
Juf Wendy 2 dagen

Blz. 1:
•

2018-2019
•

Groep 3

Juf Berieke 5 dagen

Groep 4

Juf Miranda 3 dagen

Formatie schooljaar
Meester- en juffendag

Blz. 2:
•

Lezen in de vakantie

•

Schoolreisbetaling

•

Welkom op school

Juf Kim 2 dagen
Groep 5/6

Juf Marleen 4 dagen
Juf Kim 1 dag

Groep 6/7

Meester Simon 2 dagen
Juf Marga 3 dagen

Groep 8

Juf Karin 2 dagen

Blz. 3:
•

Agenda mei/juni

Bijlage:
•

Tieneravond Gaanderen

Meester Simon 3 dagen
Directie

Rineke van der Leij, 2/3 dagen per week

IB/Locatie leider

Caroline de Lepper, 4 dagen

Administratie

Loes Stoer 1 dag

Juf Marian neemt verlof op en helaas heeft juf Marloes een baan dichter bij haar
woonplaats gevonden en gaat onze school dus verlaten. Mocht u vragen hebben dan
kunt u terecht bij Caroline de Lepper en Rineke van der Leij.

Meester- en juffendag
Op vrijdag 22 juni vieren de meesters en juffen van Wis & Wierig hun
verjaardag. Op die dag doen we allerlei leuke dingen zoals: spelletjes,
picknicken en naar het bos.
De meesters en juffen hebben een verrassing voor de kinderen en ze
zorgen voor iets lekkers. De kinderen moeten wel zelf een lunch
meenemen!
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Lezen in de vakantie
Wij hebben in een vorige nieuwsbrief al een stukje
geplaatst over het belang van “Lezen in de vakantie”.
Hieronder nog even een reminder!
Nog een paar weken en het is zomervakantie. Voor de
kinderen hopelijk een fijne tijd om te ontspannen en te
spelen. Toch is het belangrijk om niet alle schoolvaardigheden aan
de kant te zetten. Voor kinderen uit groep 3 maar natuurlijk ook voor de andere
groepen is het belangrijk om het lezen bij te houden. En waarom niet. . . . .? Lezen in de
vakantie is hartstikke leuk. Geen boek. . . . .geen probleem. Je mag voor de vakantie 3
boeken meenemen uit onze schoolbibliotheek. Ook kun je dit jaar weer de gratis
VakantieBieb- app op een tablet of smartphone downloaden. Een grote selectie e-books
zijn te bekijken voor kinderen vanaf 1 juni 2018. Vanaf 1 juli 2018 staan er in de app
ook tientallen e-books voor volwassenen. Kijk voor meer informatie op:
www.vakantiebieb.nl. Blijf in de vakantie dus lezen dat voorkomt een zomerdip in de
leesvaardigheid!
Groep 8 leerlingen moeten uiterlijk op 25 juni alle geleende boeken ingeleverd hebben.
Ook andere kinderen, kijk even goed of je nog boeken thuis hebt van school. We missen
nog steeds een aantal boeken!

Schoolreisbetaling
Het is bijna zover….. groep 3 t/m 6 gaan op schoolreis.
Van bijna alle ouders hebben wij de betaling van € 25,- binnen gekregen. Mocht u nog
niet betaald hebben, wilt u dit dan z.s.m. doen op rekening nummer NL76 RABO 0139
4737 26 t.n.v. o.b.s. Wis en Wierig.

Welkom op school

Britt Otten

Wij wensen je veel plezier op onze school
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Agenda juni/juli
Dinsdag

12 juni

Dinsdag

19 juni

t/m

t/m

Donderdag

21 juni

Vrijdag

22 juni

Schoolreis groep 3 t/m 6

Kamp groep 7 naar Voorst

Meester- en juffendag;
Rapport mee (i.p.v. 15-06)

Maandag

25 juni

Laatste dag dat de biebboeken
Ingeleverd kunnen worden.

Vrijdag

13 juli

Laatste schooldag, leerlingen 12.00
uur vrij

Maandag

16 juli

Start zomervakantie t/m 24-08-2018

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 20 juni

3

