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De laatste loodjes
Nog anderhalve week en dan zit het schooljaar er weer op. Elke

4 juli 2018

basisschool in Nederland laat hetzelfde beeld zien en horen: groep 8
is intensief bezig met het oefenen voor de musical.

I n h o u d:

Er wordt gezongen, gedanst en er worden teksten gerepeteerd. Het
podium wordt op gebouwd en het decor geknipt, geplakt en
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geschilderd. Het lijkt rommelig en onrustig, maar het is vooral heel gezellig.
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Leuk om te zien is dat kinderen er van genieten en vaak ongekende talenten laten
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zien. Het wordt zeker een mooi slotakkoord van hun Wis en Wierig- tijd waarvan het

Blz. 2:
•

Even voorstellen….
Nieuw MR-lid

•

Blijf lezen in de
zomervakantie

•

Agenda juli/augustus

publiek enorm gaat genieten.
Kinderen en leerkrachten van alle groepen ronden samen het schooljaar af. Hoewel de
rapporten al zijn uitgereikt, worden de laatste hoofdstukken uit de leerboeken afgerond
en voeren de leerkrachten de laatste oudergesprekken.
In de laatste twee weken is er ook veel tijd voor ontspanning. Extra spelletjes en
buitenspelen en natuurlijk het samen opruimen van het lokaal, zodat na de vakantie de
nieuwe groep in het lokaal kan gaan werken.
Zonder hulp..
…vaart niemand wel. Zonder de hulp van ouders zouden een aantal activiteiten niet
plaats kunnen vinden en zou het onderwijs veel minder leuk zijn.
Ouderraad, Medezeggenschapsraad, klassenouders en erg veel andere ouderhulpen zijn
in de weer geweest om ons te ondersteunen bij onze dagelijkse activiteiten. Van de
luizen-moeder via de biebhulp, de schilders en tuinouders tot de fietsbegeleiding naar
het technieklokaal : we kunnen niet zonder uw hulp. Mede namens de kinderen willen we
alle ouders die ons dit schooljaar geholpen hebben hartelijk danken. We wensen u allen
een fijne vakantie en hopen dat we volgend jaar weer een enthousiaste groep ouders
hebben om het onderwijs op Wis en Wierig vorm te geven.

Pauzes in groep 3 t/m 8
In verband met verplichte pauzes van de leerkrachten hebben we, bij wijze van proef, de
afgelopen weken groep 3 t/m 8 gezamenlijk op het plein laten spelen. Dit is afgelopen
week besproken met de kinderen en ze ervaren het over het algemeen als plezierig. We
hebben besloten met ingang van het komend schooljaar de gezamenlijke pauzes voort
te zetten. Groep 1 en 2 spelen op het kleuterplein.
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Even voorstellen………nieuw MR-lid
Hallo, mij is gevraagd een stukje te schrijven over mij zelf. Mijn naam is Corien Smeltink,
moeder van Jesse en Tim. Jesse heeft het helemaal naar zijn zin in groep 3 en Tim zit al
vol spanning want die mag na de zomervakantie starten in groep 1.
Vanuit mijn werk heb ik te maken met verschillende vormen van onderwijs en ik neem
ook deel aan de oudercommissie van het kvt en bso in Gaanderen.
Ik vind het dan ook leuk om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen binnen de
school en mee te denken met de verdere ontwikkelingen met betrekking tot Wis en
Wierig en de leerlingen.
Groet Corien
Het jaarverslag van de MR is binnenkort te lezen op de site van Wis en Wierig

Blijf lezen in de zomervakantie
Het is belangrijk om ook in de zomervakantie te blijven lezen. Geen boek, kijk dan op
www.vakantiebieb.nl Hier vind je meer dan 60 mooie e-books voor het hele gezin.

Agenda juli/augustus
Maandag

09 juli

Kennismaken in de nieuwe groep
van 12.30 – 13.30 uur, leerlingen
groep 8 vrij om 12.30 uur

Dinsdag

10 juli

Afscheid groep 8

Vrijdag

13 juli

Laatste schooldag, alle leerlingen
om 12.00 uur vrij

Maandag

16 juli

Start zomervakantie t/m 24-082018

Maandag

27 augustus

Eerste schooldag

Het team van Wis & Wierig wenst u alvast een
fijne zomervakantie
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