Gelukkig nieuwjaar!
We zijn 2020 begonnen met gezellig samen proosten, sterretjes en soesjes. Het was erg
gezellig om met alle kinderen het nieuwe jaar in te luiden.

Pubquiz in groep 7/8

Wij wensen u al het goeds voor 2020 toe.
Open dagen middelbare scholen (voor groep 7 en 8).
Zaterdag 11 januari – Almende Isala.
Woensdag 22 januari – Zone College.
Vrijdag 24 januari – Metzo College.
Zaterdag 25 januari Almende Bluemers en Almende Wesenthorst.
Zaterdag 25 januari – Houtkamp College.
Zaterdag 1 februari – Panora Lyceum.
Op de websites van de scholen kunt u verdere informatie en tijden van de open dagen
vinden.

Even voorstellen.
Hallo allemaal!
Mochten jullie een nieuw gezicht zien, en denken ‘’Hey wie is dat?’’. Ik zal mijzelf even
voorstellen. Ik ben Jari ter Maat, 21 jaar jong en ik studeer Onderwijs Assistent op het
Graafschap College in Groenlo. Ik zit in het derde leerjaar, en dit is mijn 8ste stage welke ik
loop in het basisonderwijs. U kunt mij zien op de maandag, donderdag en vrijdag bij juf
Willemien in groep 1 - 2. Heeft u vragen voor mij, of zin in een praatje, ik sta hier geheel voor
open!
Met vriendelijke groet, Meester Jari.

Welkom op Wis en Wierig.
Wij heten Richano van der Lee in groep 1-2 van harte welkom op Wis en Wierig! We hopen
dat je een fijne tijd bij ons tegemoet gaat.

Kikker in de kou.
In groep 1-2 zijn we bezig om een verteltafel te realiseren rondom het prentenboek “Kikker
in de kou”. We kunnen hier nog “schuimpjes” voor gebruiken. Wie heeft dit toevallig nog
voor ons? Wij zijn er erg blij mee.

Luizen.
Helaas heerst er op dit moment veel hoofdluis bij ons op school. Op maandag 29 januari
worden alle kinderen weer gecontroleerd door onze luizenmoeders.
Onze luizenmoeders hebben een vacature openstaan voor een luizenmoeder of luizenvader.
Als u wilt helpen met de luizencontrole dan mag u dat aangeven bij juf Berieke (groep 7/8).

