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Kermis en Studiedagen
Terwijl het dorp zich nog onderdompelde in het feestgebeuren van de jaarlijkse
kermis in Gaanderen, boog het team van onze school zich over de
onderwijskundige vernieuwingen waar we 3 jaar geleden mee gestart zijn.
Op 10 september stond Thinking for Learning (T4L) op de agenda. We hebben
strategieën en tools aangereikt gekregen om kinderen te helpen in het reflecteren,
van onze onderwijsadviseur Hettie Lichtenberg. ‘s Middags hebben we met elkaar
gebrainstormd over het eerste thema Wonen en Bouwen dat op 1 oktober van
start gaat.
Op 11 september hebben we ons verdiept in Taal in Blokjes. Een methodiek die
helpend is om kinderen goed te leren spellen. Wij hadden inspirerende en
leerzame dagen.
We hopen dat u samen met uw kind(eren) heeft genoten van deze vrije ‘kermis’
dagen

Toren bouwen van spaghetti en spekjes

De samenwerkingsopdracht "Wie bouwt de hoogste toren" in groep 6/7
was erg geslaagd.
Er zijn hoge torens gebouwd, de hoogste was 56 cm en gebouwd door
Sofie, Ties, Joep en Sterre.
Elk team heeft een toren gebouwd met 25 spaghetti-stokjes en 20 spekjes.
Eén lid van elk team was leider en gaf aanwijzingen hoe de toren gebouwd
moest worden. De leider mocht zelf niet meebouwen. De rest van het team
was
bouwer en moest de aanwijzingen opvolgen van de leider. Om de hoogste
toren te kunnen bouwen was samenwerking tussen de teamleden een
vereiste.
Uiteraard hebben de teams eerst wel even een lekker spekje geproefd.

13 oktober informatie avond
Alle ouders en verzorger(s) zijn bij deze uitgenodigd om naar de informatie avond
te komen op 13 september. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over hoe en
welke leerstof en activiteiten er in dit schooljaar aangeboden worden aan de
leerlingen van de verschillende groepen.
De avond start om 18.30 uur voor de groepen 3/4/5/6/7 . Om 19.30 uur start de
avond voor de groepen 1 /2 en 8. Voor deze keer is het erg belangrijk om uw
mobiele telefoon mee te nemen!

Tuingroep groep 1-2

Op Wis en Wierig hebben we het geluk dat we een mooie schooltuin
hebben. Een aantal keren per jaar gaan de kinderen uit de groepen 1 en 2
lekker aan de slag.
Zo gaan we bv. aardappels poten en rooien, patatjes eten van de
aardappeloogst en bloembollen poten. In de winter denken we aan de
vogeltjes in de kou en gaan we pinda’s rijgen en vetbollen maken. Om
deze activiteiten uit te voeren, hebben we de hulp van ouders nodig.
Wie vindt het leuk om ons daarbij te helpen? De kinderen kijken er altijd
enorm naar uit.
Heb je interesse, geef je dan op bij juf Willemien of juf Wendy.
Voorstellen
Hallo allemaal!
Ik ben Nikki Thio en sinds dit schooljaar werkzaam op OBS Wis en Wierig als
onderwijsassistent. Ik ben 18 jaar en kom uit Doetinchem. Ik ben net
afgestudeerd van de opleiding Onderwijsassistent die ik heb gevolgd op het
Graafschap College. Ik heb inmiddels kennis gemaakt met alle klassen en kijk er
dan ook naar uit om aan het werk te gaan. Ik ben elke donderdag te vinden op
OBS Wis en Wierig!
Inschrijven startgesprekken
Volgende week zijn de eerste startgesprekken, u heeft hier inmiddels informatie
over ontvangen. Wij zijn al blij met de grote respons die er nu al is. Bij vragen
kunt u altijd bij de leerkracht terecht.

