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Staken
Zoals u al heeft kunnen lezen in de brief die op vrijdag 18 oktober 2019 aan u is verzonden, wordt er
op 6 november landelijke gestaakt in het primair onderwijs. Voor de kinderen en ouders van Wis en
Wierig betekent dit dat de school op woensdag 6 november is gesloten, omdat een grote
meerderheid van de leerkrachten gaat staken.

Ideeënbus
In de hal hangt een ideeënbus. Ook dit schooljaar ontvangt de Ouderraad
weer graag al jullie ideeën en tips. En we gaan zeker ons best doen om er
iets mee te doen! Zo is er al een spiegel op de meisjes-wc gekomen, is er
een toetjesfeest geweest en hebben jullie langer mogen buiten spelen.
Vooral door blijven gaan met de goede ideeën.

Halloweentraktatie ouderraad
Op donderdag 31 oktober trakteerde de ouderraad op een “griezelig broodje vinger met bloed”.
Lekker smullen en een klein beetje griezelen. Ouderraad bedankt voor deze overheerlijke traktatie.

Taalklas
Sinds 1 oktober draait de taalklas op volle toeren. Juf Johanne en juf Fleur werken met de kinderen
uit de verschillende groepen met een niet Nederlands culturele achtergrond. We doen oefeningen en
spelletjes, praten met elkaar, lezen en schrijven samen. We werken hard, maar we hebben ook lol
om rare Nederlandse woorden. Wie verzint er nou weer een woord als ‘komkommer’? En probeer
dat maar eens uit te spreken als je de Nederlandse klanken nog lastig vindt. Dat geeft allemaal niets
in de taalklas!

De tafel van 8
De kinderen van groep 5 hebben buiten de tafel van 8 geoefend. Lekker in het
herfstzonnetje heen en weer rennen met kastanjes en steeds groepjes van 8 maken.
Zo ziet rekenen er heel anders uit.

Schoolhandbaltoernooi
Ook dit jaar is Wis en Wierig vertegenwoordigd op het schoolhandbaltoernooi. Het toernooi is dit
jaar alleen voor de leerlingen uit groep 7 en groep 8. De meiden spelen op woensdag 20 november
en de jongens op woensdag 27 november. De schoolhandbaltoernooien beginnen om 14.30 uur in de
Bongerd te Doetinchem. Wij wensen alle leerlingen een sportieve en fijne middag!

Groen Schoolplein nieuwe datum
Vorige week ontving u van ons een brief met daarin een uitnodiging om
mee te denken met het project ‘Groen Schoolplein’ op 4 november. Op
deze avond is ook een bijeenkomst georganiseerd over de ‘toekomst van
Gaanderen’. Omdat dit onderwerp natuurlijk ook erg belangrijk is en goed
aansluit bij het groene schoolplein wilt u misschien bij beide
informatieavonden aanwezig zijn. We hebben daarom besloten om de
informatie avond ‘Groen Schoolplein’ te verzetten.
We nodigen u van harte uit op: maandag 18 november om 19:30 uur op Wis en Wierig. Graag
horen we of u hierbij aanwezig wilt zijn via een berichtje op groenschoolplein@wisenwierig.nl
Mocht u op 18 november niet in de gelegenheid zijn om te komen, voelt u zich dan vrij om uw ideeën
per mail aan ons door te geven. In de bijlage treft u een flyer aan met informatie over het Groene
schoolplein.

Steeds groter tekort aan pleeggezinnen
Er is een groot tekort aan pleeggezinnen, ook in de gemeente Doetinchem. Net als vorig jaar
wordt er tijdens de Week van de Pleegzorg (30 oktober t/m 6 november) o.a. via scholen extra
aandacht gevraagd voor pleegzorg. De nood is echt hoog.
Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Door uiteenlopende redenen kan
een kind soms voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Voor deze kinderen wordt gezocht naar
een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze
zich thuis voelen en kunnen opgroeien. Het liefst in hun eigen omgeving, zodat ze hun eigen vriendjes
houden en naar hun eigen school of sportclub kunnen gaan.
Deeltijdpleegzorg
Pleegouder ben je voor een paar maanden of een paar jaar, maar het kan ook voor één of twee
weekenden in de maand, of een paar dagen in de week zijn. “Veel mensen weten niet dat pleegzorg
ook in ‘deeltijd’ mogelijk is”,. “Als een kind bijvoorbeeld om het weekend bij een pleeggezin kan
verblijven, kan dat voldoende zijn om ervoor te zorgen dat het in het eigen gezin kan blijven wonen.
Gemeente Doetinchem zoekt daarom samen met pleegzorgorganisaties niet alleen pleeggezinnen die
tijdelijk of langere tijd een kind - of meerdere kinderen - op willen vangen, ook zogenoemde weekenden vakantiepleeggezinnen zijn erg welkom.”
Wat doet een pleegouder?
De kinderen of jongeren waar het om gaat, hebben vaak al het nodige meegemaakt. Een pleeggezin
biedt hen een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun
ouders, of zelfstandig gaan wonen. De opvoedtaak wordt gedeeld met de ouders, ook als een
pleegkind tijdelijk of voor langere tijd in een pleeggezin verblijft.
“Goed om te weten is dat je er als pleegouder nooit alleen voor staat. Je kunt altijd rekenen op de
persoonlijke begeleiding en ondersteuning van een pleegzorgorganisatie en hulp van de gemeente als
dat nodig is”, besluit de wethouder.
Meer weten? Op www.ikwilpleegouderworden.nl of www.openjewereld.nl is heel veel informatie te
vinden. Regelmatig wordt er in de regio een speciale informatieavond over pleegzorg gehouden.
Informatie daarover is op de website beschikbaar.
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