Sinterklaascircuit groep 2, 3 & 4

Momenteel zijn de groepen 2, 3 en 4 op vier middagen bezig met het groepsdoorbroken
Sinterklaascircuit. Dit valt binnen ons Thinking for Learning-thema: Wij vieren feest! Wat fijn dat we
konden en kunnen rekenen op hulpouders, nogmaals hartelijk dank!

Handbalkampioenen op deze school
Wat een handbal-talenten hebben we in Gaanderen. Wis en Wierig en onze buren op Gaanderwijs
hebben de podiumplekken tijdens het handbaltoernooi veroverd! De meiden van onze school
werden zelfs eerste! Nogmaals van harte gefeliciteerd, dames! Succes met de volgende ronde!
Ook de jongens van onze school hebben gestreden en enorm hun best gedaan! Helaas, geen
podiumplek behaald. Wel werd er heel sportief gespeeld! Onze complimenten gaan ook uit naar de
jongens!

Sinterklaasfeest 5 december 2019
Sinterklaas zal ook dit jaar onze school bezoeken. Hij komt op donderdag 5 december en er zal een
vrolijk programma verzorgd worden door de kinderen van groep 1 t/m 4 voor de Sint en de Pieten.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en zullen vol verwachting zijn over hun
surprises en cadeautjes.
We verwachten de kinderen van alle groepen tussen 8:15 en 8:25 uur (met hun jas nog aan) in de
klas. De aankomst van de Sint zal rond 8:35 uur zijn. U, als ouder, mag ook buiten meekijken wanneer
de Sint en zijn Pieten aan zullen komen. De kinderen gaan daarna naar de klas. De Sint en zijn Pieten
brengen de kinderen in de groepen ook nog een bezoekje.
Er mogen voor de voorstelling per gezin uit de groepen 1 t/m 4 maximaal 2 ouders/verzorgers of
opa’s/oma’s meekomen. U bent welkom van 9:15 uur tot 10:00 uur. Ook broertjes en zusjes die nog
niet naar school gaan zijn van harte welkom. Wel vragen we u de peuters bij u te houden en niet
tussen de kinderen van de groepen te laten plaatsnemen.
Wilt u a.u.b. gebruik maken van de kleuteringang en wachten tot u binnen gelaten wordt. De
bovenbouwgroepen maken dan eerst plek voor u als ouder in de hal.
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan om 12:00 uur naar huis. De kinderen van groep 5 t/m 8
hebben tot 14:00 uur school.
We wensen jullie alvast een hele gezellige Sinterklaas toe!

Kerst op school
Sinterklaas is nog in het land, maar we zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor Kerst.
Op donderdagavond 19 december is er voor de kinderen een kerstdiner op school. Iedereen neemt
iets lekkers mee.
Na het eten gaan we met alle kinderen en hun ouders een lampionnenwandeling maken. Langs de
route verrassen de kinderen van groep 8 ons met optredens.
We hopen natuurlijk op sneeuw, wat zal dat een prachtig gezicht zijn met al die kleurige lampionnen
die de kinderen zelf op school gaan maken.
Meer informatie volgt!

Jubileumfeest vrijdag 13 december
Waarschijnlijk heeft u het al in de laatste nieuwsbrief, de Gaanderbode en het Doetinchems Vizier
gelezen, maar binnenkort is het dan eindelijk zover! Op vrijdag 13 december zal de gehele dag in het
teken staan van ons jubileumfeest.
Misschien handig om al in uw agenda te zetten:
U bent, als ouder/ verzorger, die dag om 13:30 uur van harte welkom om de muzikale voorstelling
van uw kind te komen bekijken. Van 14:00 uur t/m 15:00 uur zal er, ook voor andere genodigden,
een feestelijke inloop binnen de school zijn.
De kinderen mogen deze dag feestelijk gekleed zijn! Bijvoorbeeld een hawaislinger, glitterhoedje of
iets dergelijks.
De officiële uitnodiging met meer informatie volgt volgende week!

Groene Schoolplein
Op maandag 4 november was er een informatieavond over het Groene Schoolplein voor
belangstellenden. Hierbij waren ouders, buurt, Sportservice Doetinchem, Humankind en het team
vertegenwoordigd. Jacqueline Kiwitz van het “Buitenlokaal” vertelde a.d.h.v. een Powerpoint
presentatie enthousiast wat er zo al bij komt kijken om een groen plein te realiseren. Daarna gingen
we in groepjes “brainstormen” over wat onze wensen zijn.
.

Welkom op Wis en Wierig
Wij heten Romy van den Broek en Fenne Bruggert in groep 1-2 van harte welkom op Wis en
Wierig!
We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons tegemoet gaan.

Kinderwensen voor de toekomst
Stichting IJsselgraaf is bezig met het formuleren van het onderwijsbeleid voor de komende 4
schooljaren.
Medewerkers van de stichting gaan in overleg met directeuren, ouders en leerkrachten om ideeën
hiervoor aangereikt te krijgen. Voor het eerst werden ook kinderen hierin betrokken. Donderdag 31
oktober jongstleden mochten 30 kinderen, van elke IJsselgraafschool 2 kinderen, bij Petra
Krajenbrink aanschuiven om te praten over de toekomst van het onderwijs.
Wis en Wierig werd vertegenwoordigd door Sanne van Aalst en Sofie Bouwens uit groep 8. De
kinderen kregen vragen voorgelegd als: “Wat moet de juf of meester doen om de beste te zijn? Wat
is je droom en wat moet je daarvoor leren?”
Een heel scala aan antwoorden werd gegeven, waarmee de kinderen een mooie aanvulling hebben
gegeven op datgene wat de volwassenen in een gelijksoortig overleg hebben ingebracht aan ideeën.
Dit schooljaar wordt de inbreng van alle geledingen gebundeld in het Koersplan 2020-2024.

Denk mee in de GMR
Zowel in onze scholen als in Scholengroep IJsselgraaf is het belangrijk dat er mensen meedenken
over het beleid en de keuzes die gemaakt worden. Dit meedenken kan op de school in de
medezeggenschapsraad (mr) en in de scholengroep in de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (gmr). Net als in de mr zitten in de gmr personeelsleden en ouders. Zij
adviseren de bestuurder over verschillende organisatorische zaken, de verdeling van de financiën
over de scholen en de stichting, de hoeveelheid medewerkers op de scholen, het samengaan van
scholen, het ontwikkelen van de organisatie, kortom over allerlei zaken vanuit de scholengroep die
een effect hebben op de scholen en daarmee dus op het onderwijs.
In het afgelopen jaar hebben we dit als klein team gedaan, bestaande uit twee ouders en twee
leerkrachten. Om goed invulling te kunnen geven aan medezeggenschap zijn we op zoek naar
betrokken ouders en leerkrachten die met elkaar en met de bestuurder een verdere impuls willen
geven aan de organisatie. Heb je affiniteit met financiën of met kwaliteitsbeleid of wellicht heb je
vooral veel zin in ontwikkeling? Dan nodigen we je graag uit om je bijdrage te leveren. Ervaring in het
onderwijs is absoluut geen noodzaak, juist de ervaring van buiten maakt dat we met elkaar tot
nieuwe inzichten kunnen komen.
Wil je meer informatie over wat het inhoudt? Kom gerust een keer een vergadering bij wonen, maar
bellen met de voorzitter, Martine Klanderman, mag zeker ook (obs Mozaïek 0314-365052, op
ma/di/w

