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ANWB project Streetwise met fietsverlichtingsactie

Aanstaande maandag 15 oktober komt het Streetwise team bij ons school. De ANWB voelt zich nauw
betrokken bij verkeersveiligheid en heeft ANWB Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar ook leuk
en leerzaam verkeersprogramma dat aansprekend is voor alle leerlingen van de basisschool.
Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van
basisschoolleerlingen. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s,
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel
mogelijk nagebootst. In het filmpje zijn de vier modules te zien. Toet toet (voor groep 1 en 2),
Blik en Klik voor groep 3 en 4. Hallo auto voor groep 5 en 6 en Trapvaardig voor groep 7 en 8.
https://youtu.be/JjA48pMpg8s
ANWB Streetwise zorgt natuurlijk dat het een leuke, enerverende en vooral leerzame dag wordt voor
alle leerlingen.
Wis en Wierig heeft de primeur om als één van de eerste scholen in Nederland de
Fietsverlichtingsactie in te zetten tijdens het programma Streetwise. De verlichtingsactie wordt
samen met het verkeerseducatieprogramma Streetwise uitgevoerd op maandag 15 oktober. Het is
de bedoeling dat alle leerlingen van groep 5 t/m 8 maandag met de fiets op school komen.
Wij wensen alle kinderen heel veel succes met de ANWB Fietsverlichtingsactie en een leuke en
leerzame Streetwise verkeersdag toe!

Instrumentenballade

‘Muziek Maak Je Zelf’, meld je nu aan voor 2 GRATIS proeflessen!
Vanmorgen, woensdag 10 oktober zijn de muzikanten van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen op
bezoek geweest in de groepen 4, 5 en 6. Met een instrumentenparade hebben zij allerlei
instrumenten laten zien én horen. Alle kinderen konden ook lekker meestampen en klappen met de
muziek en ze mochten natuurlijk ook alle instrumenten uitproberen.
Als je zelf ook wilt ontdekken hoe leuk het is om muziek te maken, meld je dan aan voor de cursus
‘Muziek Maak Je Zelf’. Op dinsdag 30 oktober vindt de eerste les plaats om 14.30 uur in basisschool
Gaanderwijs. Ieder kind vanaf groep 4 is welkom om mee te doen en het leuke is dat je het eerst 2
lessen GRATIS mag proberen!

Alle informatie over Muziek maak je zelf is te lezen in de flyer die de kinderen hebben meegekregen
of op www.sbo-gaanderen.nl. Of bel voor meer info met Simone Veldkamp, jeugdcoördinator SBOG,
telefoon: 0315 – 34 01 14.

‘PARTY TIME!’ - feest mee met DJ Jari, LINK en jong SBOG
Op zaterdag 3 november om 19.30 uur geven de jonge muzikanten van Symfonisch Blaasorkest
Gaanderen, samen met jeugdorkest LINK uit Kotten-Winterswijk én DJ Jari uit Silvolde een feestelijk
concert. De orkesten zullen veel herkenbare muziek laten horen, zoals ‘Happy’, ‘Gangnam Style’ en
‘This is what is feels like’. Na het concert is er tot 22.00 uur een afterparty met DJ Jari voor alle
muzikanten en publiek. Kom je dit feest met ons meevieren?
We zien je graag op zaterdag 3 november om 19.30 uur in ‘De Pol’. Tot en met 16 jaar mag iedereen
gratis naar binnen.
Volwassenen betalen € 2,50.

Raamschilderingen.

Els Gerwers heeft 2 prachtige verftekeningen gemaakt in het lokaal van de kleuters en nog eentje aan
de kleuterzijde. Alles in het thema van de Kanjertraining. Heel herkenbaar voor onze Wis en Wierig
kinderen. We willen je hier heel erg voor bedanken.

Het inspireert onze kinderen, wat een geweldige Kanjertekening is er gemaakt door Siem, een
creatieve leerling, uit groep 1-2.

Aardappelen rooien.

Afgelopen week hebben de kleuters de aardappelen gerooid in onze schooltuin. Op dinsdag 16
oktober willen we hiervan patatjes gaan bakken met de groepen 1-2 en 3. De kinderen van groep 3
hebben afgelopen jaar de aardappelen gepoot en mogen nog gezellig komen proeven.

Nieuw MR lid.

De MR van Wis en Wierig is op zoek naar een betrokken ouder die lid wil worden van de
Medezeggenschapsraad.
De MR is een officieel overlegorgaan op school, waarin ouders en personeelsleden zijn
vertegenwoordigd. De leden van de MR kunnen in dit overleg meedenken over het beleid van de
school en de inrichting van het onderwijs. De MR heeft adviesrecht en/of instemmingsrecht over de
voorstellen van de schoolleiding, maar kan ook zelf voorstellen inbrengen. In het algemeen kan
worden gesteld dat leden de belangen van leerlingen, ouders en personeelsleden zo goed mogelijk
behartigen. De MR vergadert 6 keer per jaar en bestaat uit zes leden: drie personeelsleden en drie
ouders van leerlingen. Op de website van o.b.s Wis en Wierig kunt u meer informatie vinden.

Door het vertrek van een MR lid is er een vacature ontstaan. Er heeft zich inmiddels een gegadigde
gemeld, maar natuurlijk kunt u zich ook aanmelden. Wij zijn op zoek naar een MR lid met
leidinggevende kwaliteiten. Aanmelden voor deze vacature is mogelijk door een berichtje te sturen
naar mr@wisenwierig.nl. Dit is mogelijk tot woensdag 17 oktober. Bij meerdere aanmeldingen volgt
automatisch een verkiezing.
Voor vragen kunt u terecht bij de huidige MR leden. Dit zijn Paul Kloos, Corien Smeltink, Kim Roes en
Karin Stolwijk.
Met vriendelijke groet,
MR Wis en Wierig

Kleedjesmarkt en voorleeswedstrijd

Op 11 oktober organiseren we tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek een voorleeswedstrijd
en kleedjes(boeken)markt.
De kleedjesmarkt start om 14.00 uur en eindigt om 14.30 uur. De voorleeswedstrijd is alleen voor de
kinderen en onder schooltijd.
Op deze dag neem je de te verkopen boeken en een kleed mee. Het is de bedoeling dat de leerlingen
van groep 1 t/m 4 onder begeleiding van de ouders/opa’s/oma’s hun boekjes en/of strips mogen
kopen/verkopen. De groepen 5 t/m 8 mogen zelf hun boeken kopen/verkopen. Natuurlijk mag u
hierbij aanwezig zijn als u dat prettig vindt. Er mogen alleen kinderboeken verkocht worden. Dit
kunnen boeken uit alle categorieën zijn zoals informatief, prentenboeken, stripboeken,
gedichtenbundels e.d. Vereiste is uiteraard wel dat de boeken nog in redelijk goede staat en
compleet zijn.
De prijs van de boeken mag maximaal € 0.50 zijn. Het is handig als je van tevoren een prijsje op de
boeken plakt en voor wat wisselgeld zorgt. Bij droog weer wordt de kleedjesmarkt buiten gehouden.
Is het regenachtig dan leggen we de kleedjes met boeken in school.
We wensen alle kinderen veel plezier met het lezen van de nieuwe boeken.

Jong Oranje

Ook dit jaar is het mogelijk om een wedstrijd van Jong Oranje te bezoeken op de Vijverberg. Er zijn
kaarten aangeboden waardoor de groepen 5 tot en met 8 de mogelijkheid hebben om dinsdag 16
oktober om 18.30 uur de wedstrijd Jong Oranje – Jong Oekraïne te bezoeken. De leerlingen krijgen
het kaartje vrijdag a.s. mee. Het is aan ouders/verzorgers zelf om vervoer en begeleiding te regelen.
Dat wordt, net zoals afgelopen jaar, vast weer een sportieve en gezellige avond!

Herfstvakantie

Vanaf zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober hebben we herfstvakantie en zijn alle kinderen
vrij. Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie!

