9 januari 2019
Gelukkig nieuwjaar
We hopen dat iedereen genoten heeft van een welverdiende Kerstvakantie en met veel
enthousiasme begint aan dit nieuwe kalenderjaar. Wij wensen iedereen al het goeds voor 2019 en
dat het maar een heel mooi jaar mag worden.

Toekomst Wis & Wierig
Wis en Wierig blijft open!
We vinden het belangrijk u op de hoogte te houden over de toekomst van Wis en Wierig.
We merken dat er in en buiten de school vaak gesproken wordt, en onduidelijkheid is, over het
samengaan van beide scholen in Gaanderen en een mogelijke sluiting van Wis en Wierig.
Het totale leerlingaantal dat de beide basisscholen van Gaanderen bezoekt is echter dermate groot
dat het nieuwe gebouw van Gaanderwijs niet passend is voor de totale omvang van het aantal
leerlingen.
Dit betekent dat er in Gaanderen 2 basisscholen in stand gehouden worden.
Dit betekent dat Wis en Wierig dus open blijft!

Studiedag
Aankomende vrijdag (11 januari 2019) heeft het team van Wis en Wierig een studiedag over Thinking
For Learning. De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn dan vrij.

Project: Wij gaan de ruimte in
Binnenkort starten we in de groepen 1 t/m 4 het project: “Wij gaan de ruimte in”.
Een super leerzaam project waarbij veel te leren valt en de kinderen veel kunnen ontdekken.
Wie heeft er voor ons nog spullen die we hierbij zouden mogen gebruiken? Te denken valt aan
ruimtespeelgoed (ruimtepoppetjes/raket....), posters van de maan, de sterren, de planeten, kleding
(witte overall), sterrenkijker, boekjes etc.

Nationale Voorleesdagen
Op 23 januari gaan de Nationale Voorleesdagen weer van start. Deze dagen zijn vooral gericht op het
voorlezen aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar.
Voorlezen is niet alleen leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind.
Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de
taalontwikkeling van een kind. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe
een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek wordt het kind ook
gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan
Ook leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en het kind leert zich
concentreren. Voorlezen stimuleert ook de fantasie van het kind. En afhankelijk van het onderwerp
van het boek leert het kind ook veel van de wereld om zich heen, waardoor het kind meer grip krijgt
op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg
mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname, verhuizing etc) kan het kind ook steun bieden en een
goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen.
Maar ook het gevoel van veiligheid wat kinderen krijgen, het plezier wat kinderen beleven aan het
voorlezen en de exclusieve aandacht die het kind krijgt tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de
ontwikkeling van het kind. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor
te lezen kan er ook regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een
goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.
Ook als uw kinderen al kunnen lezen, blijft voorlezen belangrijk. U kunt bijvoorbeeld uw kinderen
verhalen vertellen die voor hem of haar nog te moeilijk zijn om zelf te lezen.

Tijdens de voorleesdagen op school gaan de kinderen elkaar voorlezen.
In de kleutergroep komt er een ouder die zelf een boekje heeft geschreven! Ook krijgen de kleuters
bezoek van een medewerker van de centrale bibliotheek uit Doetinchem waarbij u als ouder ook
aanwezig kunt zijn. De exacte datum en tijd is nog niet bekend, maar krijgt u zo snel mogelijk te horen.

Welkom nieuwe leerlingen
Wij heten Sahar (groep 6/7), Samir (groep 3), Sabir (groep2), Jurre, Jurre, Noa en Elano (groep 1) van
harte welkom bij ons op onze school. We wensen jullie heel veel leer- en speelplezier op Wis en
Wierig.

Tieneravond

