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Een gelukkig nieuw schooljaar
Wat was het fijn alle kinderen en ouders weer te ontmoeten op de 1ste schooldag.
De meester en juffen waren ’s ochtends vroeg nog een beetje in de war. Zij
dachten dat ze nog vakantie hadden en waren daarvan nog heerlijk aan het
genieten op het schoolplein. Gelukkig wist juf Caroline beter en spoorde de
vakantiegangers aan om de kinderen mee naar binnen te nemen. In de school was
alles gelukkig helemaal in gereedheid gebracht om een goede start te kunnen
maken. Het team heeft er zin in om er een mooi schooljaar van te maken.
Iedereen wordt dan ook een gelukkig nieuw schooljaar gewenst.
Welkom
Wij heten Tim Smeltink van harte welkom op Wis en Wierig! We hopen dat je een
fijne tijd bij ons tegemoet gaat.
Snappet
Groep 8 start dit schooljaar met een pilot voor Snappet. Snappet is een adaptief
onderwijsplatform waarbij leerlingen via een tablet hun opdrachten maken.
Doordat het systeem adaptief werkt worden de opdrachten automatisch in
moeilijkheid aangepast op het niveau van het kind. Op die manier speelt Wis en
Wierig in op de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Ook kan de
leerkracht handig monitoren hoe de voortgang van een groep of leerling verloopt.
Om dit rustig te implementeren zal er in de eerste weken van het schooljaar
gestart worden met rekenen via Snappet. Dit wordt gaandeweg verder
uitgebouwd naar meerdere vakken. Tijdens de informatieavond van 13 september
zullen de ouders van groep 8 aanvullende informatie krijgen.

Voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben Jill van Onna en ben een vierdejaars studente aan Iselinge Hogeschool te
Doetinchem. Ik ben 19 jaar en kom uit Loil (Didam). Het komende jaar zal ik
iedere maandag en dinsdag aanwezig zijn in groep ½. Een aantal keer in het jaar
zal ik er ook de gehele week te vinden zijn. Ik heb de
eerste dagen er al op zitten en heb erg genoten van
de groep. Ik heb zin in aankomend schooljaar!
Mocht u vragen hebben of gezellig een praatje
willen maken loop gerust de klas binnen!
Juf Jill
Voorstellen
Hallo allemaal, ik ben Jean-Paul de Jonge. Ik loop het komende half jaar stage bij
juf Marleen in groep 5/6, en ik heb deze week kennis gemaakt met de klas. Ik
ben 30 jaar en ik woon nu een jaartje of vijf in Gaanderen, samen met mijn
vrouw en ons dochtertje van anderhalf jaar. Ik ben tweedejaars pabo student bij
Iselinge in Doetinchem, en ik doe de deeltijdopleiding. Voor ik begon aan de
pabo heb ik Geschiedenis gestudeerd in Nijmegen, en ik hoop dat ik daar het
komend half jaar weer veel gebruik van kan maken om de kinderen veel nieuwe
dingen te leren. Ik heb in ieder geval erg veel zin in het nieuwe schooljaar!
Voorstellen

Werkdagen
Groep
1/2
3
4
5/6
6/7
8

Maandag
Willemien
Berieke
Miranda
Marleen
Simon
Karin

Dinsdag
Wendy
Berieke
Miranda
Marleen
Simon
Karin

Woensdag
Wendy
Berieke
Miranda
Kim
Marga
Simon

Donderdag
Willemien
Berieke
Kim
Marleen
Marga
Simon

vrijdag
Willemien
Berieke
Kim
Marleen
Marga
Simon

Gym
Gymrooster schooljaar 2018-2019:
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

groep 3, 4, 5/6, 6/7 en groep 8
groep 6/7 en groep 8
groep 4 en groep 5/6

Wilt u eraan denken dat u uw kind op de betreffende gymdagen sportkleding
meegeeft? Sportschoenen zijn ook van erg belang, voornamelijk voor de
veiligheid. Verder is een sportbroekje, shirt, gym hemd en handdoek voldoende.
Agenda
-

Maandag 10 en dinsdag 11 is uw kind vrij in verband met de Kermis.
In de week van de 17de vinden er oudergesprekken plaats.

