Nieuwsbrief 12 20 februari 2019
Lesdag Rietveld Lyceum
De kinderen van groep 8 zijn dinsdag 12 februari naar het Rietveld Lyceum in Doetinchem geweest.
Elk uur een andere les in een ander lokaal van een andere docent is heel anders dan de hele dag met
je meester of juf op de basisschool. Pauze houden met honderden andere leerlingen is ook wel wat
drukker dan op het schoolplein van Wis en Wierig.
Het was een leuke, leerzame dag waarop de kinderen een beetje ervaren hebben hoe het is op het
voortgezet onderwijs.

Alle kinderen moeten kunnen opgroeien tussen de boeken.
Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle –
maar dan ook alle – kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de
allermooiste kinderboeken. Als er thuis mooie boeken zijn, ontdekken
kinderen en ouders hoe leuk lezen en voorlezen is; hoe heerlijk het is om
je te verliezen in een prachtig verhaal, in een onbekende wereld.
Geletterdheid is bovendien een voorwaarde voor succes op school en
later in de samenleving. Om die missie te laten slagen wordt ieder jaar in
februari een klassiek jeugdboek en in april een prachtig prentenboek ter
beschikking gesteld voor € 2,50.
In de boekwinkel ligt nu al het prachtige boek van Thea Beckman,
Kruistocht in Spijkerbroek voor maar €2,50.

Thema wereldrestaurant in de bovenbouw
Groep 5 t/m 8 heeft de afgelopen weken gewerkt aan het thema wereldrestaurant. Volgende week is
de afsluiting van het thema. De kinderen werken aan hun eindproduct.
De klassen zijn in groepjes verdeeld en elk groepje heeft een land gekozen waar ze zich in willen
verdiepen. Ze maken een menukaart of kookboek met gerechten van het gekozen land.

Welkom
Wij mogen weer twee nieuwe leerlingen welkom heten. Luna Liebrand
en Daan Ovink in groep 1-2. We hopen dat jullie een fijne en leerzame
tijd bij ons op Wis en Wierig mogen hebben.

Koningsspelen vrijdag 12 april
De Koningsspelen vinden dit jaar op vrijdag 12 april plaats. Dus niet de vrijdag voor de vakantie. We
zoeken ook dit jaar weer ouders die ons kunnen helpen. Bent u die dag beschikbaar van 09.30 tot
13.00, meldt u dan aan bij:
Meester Simon of juf Berieke
Simonkoster@wisenwierig.nl
beriekeknufken@wisenwierig.nl

Carnaval 2019
In de week van 25 februari start Carnaval op Wis en Wierig. Net zoals vorig jaar doen we elke wat iets
ludieks! Dit is uiteraard geheel vrijblijvend.
Maandag 25 feb
Blauwe maandag
Trek iets blauws aan!
Dinsdag 26 feb
Raar met je haar
Gekke kleuren, een mooi
modelletje, hanenkam, te
veel gel, maak er wat moois van!
Woensdag 27 feb
Gekke brillen dag
Spreekt voor zich
Donderdag 28 feb
Gekke sokken dag
Gekleurde, mooie, lelijke,
voetbal of iets anders leuks met
je sokken!
Vrijdag 29 februari
Verkleed!
Je mag vandaag verkleed naar
school komen.

Op vrijdag 29 februari zal de onderbouw de gehele dag Carnaval vieren op Wis en Wierig. Groep 5
t/m 8 gaat van 10.00 tot 12.00 naar de Trefkuul. De kinderen zijn gewoon om 14.00 uit.

Staking vrijdag 15 maart
De Algemene Onderwijsbond heeft een landelijke staking aangekondigd op 15 maart voor leraren in
het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderwijs.
Met deze actie wordt geprobeerd druk te zetten op de politiek om meer te investeren in het
onderwijs en daarmee landelijk dalende leerprestaties en de lerarentekorten tegen te gaan.
Voor de kinderen en ouders van Wis en Wierig betekent dit dat de school dicht is op 15 maart omdat
alle leerkrachten gaan staken.
De kinderopvang Humantas biedt de mogelijkheid om op deze dag extra kinderen op te vangen
(tegen een vergoeding).
We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Team Wis en Wierig

