Nieuwsbrief 2
Donderdag 26 augustus
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Yasemin Aslantas en ben 22 jaar oud. Ik woon in Ulft en zit momenteel in het laatste
jaar van de PABO op Iselinge Hogeschool. Ik ben tot de voorjaarsvakantie iedere maandag, dinsdag
en woensdag te vinden in groep 7/8 bij juf Berieke. In januari ben ik de hele maand iedere dag
aanwezig. Ik hoop op een leuke en leerzame tijd op OBS Wis en Wierig!

Thema uitvindingen en ontdekkingen
Groep 5 t/m 8 start deze week met het thema “Uitvindingen en ontdekkingen”. Wie heeft het
vliegtuig uitgevonden, wie bedacht een radio, hoe is de fiets in de loop van de eeuwen veranderd?
Hoe werkt elektriciteit en op welke manieren kun je verbindingen maken?
We zijn heel benieuwd wat kinderen zelf kunnen bedenken en wie het Beste Idee van Nederland
heeft. Misschien word je er wel heel beroemd mee...

Handvaardigheid groep 1-2
Na de Herfstvakantie willen we heel graag weer gaan starten met handvaardigheid voor de kleuters.
We zoeken hiervoor ouders, opa’s of oma’s die het leuk vinden om met een groepje kinderen (6 tot 8
kinderen) te koken, te timmeren of een andere creatieve opdracht uit te voeren. We hebben
handvaardigheid van 13.00 uur tot 13.45 uur. We hopen dat we dit ook dit jaar gezellig met onze
kinderen kunnen gaan doen. Opgegeven bij juf Willemien of bij juf Wendy.

Thema groep 1-4
Op maandag 23 september is het thema ‘de garage’ in groep 1 t/m 4 geopend met een toneelstuk
van de juffen. Vanaf nu kunnen de kinderen in de werkplaats spelen. In de speelhoek en in de klas
zorgen we ervoor dat de kinderen steeds meer te weten komen over de garage.
In de groepen hebben we een woordweb gemaakt met de woorden die de kinderen kennen bij het
thema ‘de garage’. Het woordweb gaan we gedurende het thema uitbreiden. De kinderen in groep 1,
2 en 3 kennen al veel auto onderdelen en het gereedschap dat je nodig hebt in een garage. De
kinderen van groep 4 willen de hoek graag uitbreiden met een tankstation en een wasstraat.

Bibliotheek Doetinchem 100 jaar
Op vrijdag 18 oktober bestaat de Bibliotheek Doetinchem 100 jaar. In de aanloop hiertoe zijn al
diverse activiteiten gestart. Op de dag zelf is er de hele dag groot feest. De week erna
(herfstvakantie) is er ook nog van alles te doen. Jong en oud zijn dan ook welkom.
Voor de kinderen is er o.a. een kleurplatenwedstrijd, waarvan de prijsuitreiking plaats zal vinden op
18 oktober om 15.30 uur in de Bibliotheek Doetinchem. In de herfstvakantie kunnen ze ook genieten
van de spetterende voorstelling “Reis mee met professor D”. Een voorstelling die mooi aansluit op
het thema van de Kinderboekenweek.
Link naar kleurplaten: https://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/kleurplaten.html
Link naar voorstelling voor meer informatie:
https://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/100jaar/professord.html
Voor het hele feestprogramma op 18 oktober zie: https://westachterhoek.op-shop.nl/1756/100-jaarbibliotheek-doetinchem-het-programma/18-10-2019.

Kleedjes(boeken)markt
Ben jij ook al boeken aan het verzamelen voor de boekenmarkt van 10 oktober? We starten om
14.00 uur en het eindigen om 14.30 uur. Jullie komen toch ook?

