Nieuwsbrief 11 woensdag 6 februari 2019
Intekenen voortgangsgesprekken
Aankomende vrijdag ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 1 tot en met 7 de uitnodiging
om zich digitaal in te schrijven voor de ouder- kind-gesprekken. Deze voortgangsgesprekken vinden
vanaf groep 3 plaats met het kind erbij.
Op dinsdag 19 februari en donderdag 21 februari vinden de gezamenlijke avonden plaats, de overige
data zijn in de week van 18 februari (dit kan per groep verschillen).
De ouders en kinderen uit groep 8 hebben de adviesgesprekken in de week van 25 februari.

Voorstellen nieuwe studenten
Overzicht van studenten:
Groep 1-2 Jill (lio-student), Femke (helpende welzijn) en Merle (onderwijsassistent)
Groep 3 Gözde (onderwijsassistent)
Groep 4 Malon Hilferink
Groep 5-6 geen studenten
Groep 6-7 Romy (onderwijsassistent) en Kelly (Pabo-student)
Groep 8 geen studenten
Elke dinsdag zijn er in groep 3 tot en met 8 vijf studenten van Sport en Bewegen aanwezig tijdens de
gymles.
Hallo mijn naam is Gozde Cadir ben 23 jaar en op maandag en dinsdag loop ik stage in
groep 3. Ik zit in de derde jaar van de opleiding onderwijsassistent en zal tot einde van
de jaar blijven. Ik vind het een leuke gezellige school. Ik hoop een hele leuke
stageperiode te hebben.

Hallo, mijn naam is Malon Hilferink. Ik ben 17 jaar. Ik zit in het eerste jaar van de
pabo op Iselinge Hogeschool. Ik loop stage op de dinsdag in groep 4. Ik blijf tot aan
de zomervakantie. Ik hoop hier een leuke en gezellige stageperiode te gaan
hebben.

Samenwerken aan sociale veiligheid
Op onze scholen bieden we de kinderen een goede basis voor hun toekomst. Wij vinden het
belangrijk dat alle leerlingen zich op onze school veilig en prettig voelen, wat bevorderend is voor het
volgen van het onderwijs en hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt een verantwoorde basis gelegd
voor hun latere maatschappelijke en sociale leven. We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen
en om ongewenst gedrag, zoals pesten, te voorkomen. Op Wis en Wierig middels de Kanjertraining
en op Gaanderwijs middels De Vreedzame School. Een goede samenwerking met de ouders, de
scholen en de Jeugd- en gezinswerkers is van belang om pestgedrag, met name buiten schooltijd te
voorkomen.
Dit kunnen wij doen door samen alert te zijn en incidenten door te geven. Aan u, als ouders /
verzorgers de vraag om incidenten te melden bij de school van uw kind. De basisscholen in
Gaanderen hebben afgesproken elkaar hiervan op de hoogte te houden en gaan dan altijd met alle
betrokkenen (kinderen en ouders) in gesprek. Indien nodig kunnen wij de expertise inschakelen van
Jeugd- en gezinswerkers en de wijkagent.
Op deze manier hopen wij de sociale veiligheid voor onze kinderen te kunnen vergroten.
Team basisschool Wis en Wierig

Team basisschool Gaanderwijs

Welkom
Wij mogen weer twee nieuwe leerlingen welkom heten. We hopen dat Hasan (groep 5/6) en AnneLynn (groep 1/2) een fijne en leerzame tijd bij ons op Wis en Wierig mogen hebben.

Rapporten op 15 februari
De eerste helft van dit schooljaar zit er alweer op! Daarom krijgen de kinderen van groep 3 tot en
met 8 op vrijdag 15 februari hun rapport mee.

Handvaardigheid bovenbouw
Vrijdag 1 februari was de laatste middag van het handvaardigheidscircuit van de bovenbouw. Met
veel plezier hebben we geschilderd, gekookt, getimmerd, gekleid, gekleurd en opdrachten opgelost
in de escape room. Zonder de hulp van moeders, vaders, opa’s en oma’s was dit niet gelukt.
Bedankt voor alle hulp!

Kwartfinale Nationale voorleeswedstrijd
Afgelopen zaterdag heeft Noė namens onze school meegedaan aan de kwartfinale van de Nationale
voorleeswedstrijd in de bibliotheek West Achterhoek. Helaas niet gewonnen maar wel super goed
gedaan en een ervaring rijker!

