Donderdag 10 oktober 2019

Vrijdag 11 oktober WIELTJEDAG
Omdat het thema van de Kinderboekenweek “reis je mee” is, organiseren wij morgen wieltjesdag.
Tijdens wieltjesdag mogen de kinderen rolschaatsen, skateboards, poppenwagens en ander
speelgoed met wieltjes meenemen. Wij willen liever geen hoverboards, stepjes en oxboards omdat
dit speelgoed niet geschikt is op ons plein.

‘Muziek Maak Je Zelf’, meld je nu aan voor een GRATIS proefles!
Op woensdag 9 oktober zijn muzikanten van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen op bezoek geweest
in de groepen 4 en 5. 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 29 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 een
les 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.

Herfstvakantie
Van 21 oktober tot en met 25 oktober is het herfstvakantie.

Even voorstellen (studenten)
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Amar Duratović en ik ben eerstejaars student op het Iselinge in Doetinchem.
Voorafgaand aan deze opleiding heb ik de opleiding Onderwijsassistent afgerond en heb ik een jaar
gewerkt als Onderwijsassistent.
Ik woon in Terborg en ik ben 22 jaar oud. Mijn hobby is voetballen. Ik voetbal zelf en ik ben trainer
van een voetbalteam. Vanaf september tot en met januari ben ik iedere dinsdag te vinden bij groep
4. Ik heb heel veel zin in deze uitdaging!
Als er nog vragen zijn, stel ze gerust. Ik ben te vinden in groep 4.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Kaley Croes en ik ben 18 jaar oud.
Ik woon in Ulft en volg de opleiding onderwijsassistent op het
Graafschap College in Doetinchem. Ik zit in mijn laatste jaar en dit
is mijn examenjaar, dit wil zeggen dat ik bijna mijn diploma heb behaald.
Ik loop stage op de donderdagen en vrijdagen in groep 5 bij juf Marga,
wellicht bij uw kind(eren). Mijn stage is begonnen in september
en deze eindigt eind januari. Ik ga een fijne en leerzame tijd tegemoet
hier op OBS Wis en Wierig.

Vertrouwenspersoon.
Hallo allemaal.
Wij zijn juf Karin en juf Willemien. Sinds april 2018 zijn wij vertrouwenspersoon op Wis en Wierig.
Juf Willemien is aanspreekpunt voor de groepen 1/2, 3 en 4. Juf Karin voor de groepen 5, 6/7 en 7/8
Wat is nu precies de rol van de vertrouwenspersoon?
Voor kinderen:
Als kinderen ergens mee zitten gaan we ervan uit dat zij dat met de leerkracht bespreken. In
sommige gevallen vindt een kind het prettiger om met een andere persoon dan de leerkracht te
praten. We luisteren naar het kind, en we bespreken wat we voor hem of haar kunnen betekenen en
welke stappen we eventueel moeten ondernemen.
Voor ouders:
Elke ouder kan natuurlijk een gesprek aanvragen bij de leerkracht van zijn kind.
Soms zijn er echter situaties waarbij ouders het prettiger vinden om met iemand anders een
vertrouwelijk gesprek te hebben. Het is dan mogelijk om met ons een afspraak te maken. Samen
bespreken we dan wat onze rol zal zijn en wat u van ons mag verwachten. In overleg kan er besloten
worden eventuele andere personen in te schakelen.
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