Stakingsactiviteit
Op vrijdag 31 januari is Wis en Wierig gesloten i.v.m. de landelijke staking. De teamleden van Wis en
Wierig gaan het personeel van het verpleeg- en verzorgingshuis de Pelgrim ondersteunen bij hun
dagelijkse activiteiten. De werknemers in de zorg lopen tegen dezelfde problemen aan als in het
onderwijs. Beide groepen zitten met een hoge werkdruk, een laag salaris en onvoldoende mensen
die kiezen voor het beroep. Vandaar dat wij extra handen willen aanbieden en leuke activiteiten
willen ondernemen met de bewoners.

Nationale Voorleesdagen.
Op 22 januari zijn de Nationale Voorleesdagen gestart. Voorlezen is erg belangrijk, denk alleen maar
aan de taalontwikkeling en de concentratie en aan het plezier wat je samen beleeft bij het lezen van
een boek.
Alle leerkrachten hebben op deze dag in een andere groep voorgelezen. Ook kinderen van groep 7-8
kwamen bij de kleuters voorlezen.
Natuurlijk hebben de kleuters ook het mooie prentenboek van het jaar “Moppereend“ bekeken.
Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van mopperig naar extreem chagrijnig. De andere
dieren, die haar juist proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil meedoen, worden
uiteindelijk allemaal aangestoken door het chagrijn van eend. Ondertussen wordt het donderwolkje
boven Moppereend groter en groter tot het een mega zwarte wolk is geworden. En wat krijg je dan?
De boel barst los: regen, dansende dieren in de plassen en een regenboog. Een mooie conclusie: hoe
donker de wolken ook worden, ooit komt er een einde aan.

Hoofdluis
In alle groepen worden de kinderen regelmatig gecontroleerd op hoofdluis en neten. Mochten deze
worden gesignaleerd dan wordt u op de hoogte gesteld door de leerkracht, zodat u uw kind kunt
behandelen. Het heeft niets met gewassen of ongewassen haren te maken. Hoofdluizen verspreiden
zich heel snel. Dus als één kind in de klas het heeft, kunnen andere kinderen het ook krijgen.
Wat moet u doen?
Het is heel belangrijk om uw kind(eren) en uzelf ten minste 1 keer per week te controleren. Als u
hoofdluis ziet, moet u meteen behandelen. Meld dit ook bij de leerkracht van uw kind(eren).

Hoe zien luizen eruit?
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Een hoofdluis is zo groot als een sesamzaadje. U
kunt luizen soms zien bewegen tussen het haar. Hoofdluizen zijn grijsblauw. Als ze bloed hebben
opgezogen hebben zijn ze roodbruin. Soms ziet u alleen witte, grijze, of zwarte puntjes die aan de
haren kleven. Dat zijn de eitjes. Op de website van het RIVM staat een filmpje over hoe u het beste
kunt controleren en welke behandeling goed werkt tegen hoofdluis.

De taalklas
De kinderen in de taalklas zijn het nieuwe jaar weer goed begonnen. Op dit moment werken wij met
de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 over thema ‘Ons lichaam.’ Juf leest een verhaal en de kinderen
vertellen dit na. Hierbij ontdekken we steeds meer nieuwe woorden. We lezen samen, oefenen met
werkbladen en doen heel veel spelletjes.
Met de kleuters werken we over thema ‘kleuren.’ We lezen uit ‘Blauwtje en geeltje’ en doen heel
veel oefeningen en leuke spelletjes.
Wist u al dat we in de taalklas kinderen hebben uit Polen, Afghanistan, Syrië, Mexico en Eritrea?
Een gezellige mengeling van kinderen die allemaal steeds beter de Nederlandse taal gaan spreken.

Lezen in groep 3
Wat vinden de kinderen van groep 3 het al fijn om even heerlijk een boekje te kunnen lezen! Wist u
dat ze iedere donderdagmiddag naar de schoolbieb gaan en daar ook 2 boekjes voor thuis mogen
lenen? We hebben in onze bieb veel leesboekjes voor de kinderen van groep 3! Ze moeten dan wel
een extra tas voor deze boeken meenemen.

Wij wensen de kinderen van groep 3 veel leesplezier!

Kamp en schoolreis
Zoals eerder aangegeven in de nieuwsbrieven willen we het concept voor het kamp en het schoolreis
veranderen. We willen aan het begin van het schooljaar (in september/oktober) het ene schooljaar
op kamp en het volgende schooljaar op schoolreis. We hebben hiervoor gekozen, omdat we denken
dat een kamp/schoolreis in het begin van het schooljaar een goede activiteit is voor de
groepsvorming, in de zogenaamde Gouden Weken. Het groepsvormingsproces begint na een
vakantie weer opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. De eerste weken
van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch
klimaat in de klas. We vinden dat een kamp/schoolreis helpt om een goede basis voor een fijne sfeer
te leggen.
Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar (juni) naar Ameland. Dit willen we graag in stand blijven
houden. Voor de groep 8 leerlingen is het een mooie afsluiting van de gehele basisschoolperiode op
Wis en Wierig.
Dit jaar zitten we in een overgangsjaar. Dit schooljaar willen we in de week van 15 t/m 18 juni op
kamp gaan met groep 1 t/m 7. In september of oktober willen we op schoolreis gaan (de datum volgt
nog). De groepen 5 t/m 7 blijven een nachtje slapen op de kamplocatie. De groepen 1 t/m 4 gaan een
dag naar de kamplocatie voor allerlei activiteiten.
Zodra er meer bekend is over de activiteiten en de kosten informeren wij u.

Ouderpanel 4 februari 2020
Het ouderpanel is een laagdrempelige, rechtstreekse manier om met een steeds wisselende groep
ouders in gesprek te gaan over het onderwijs op school. Het onderwerp kan variëren en in principe
wisselt met elk volgend gesprek ook de samenstelling van de groep ouders die deelneemt. Er worden
tijdens een ouderpanel geen besluiten genomen. Er worden onderwerpen aangedragen waar met
elkaar over gesproken wordt en waar wij graag uw mening over willen horen.
Tijdens de afgelopen 4 jaar hebben we de uitwerking van de missie /visie die we in 2015 met ouders
en team bepaald hebben, steeds verder ontwikkeld en vormgegeven. Met behulp van uw inbreng
willen we nu graag bekijken waar we in het nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaren nog extra
accenten kunnen/moeten leggen.
We starten de avond om 20.00 uur en houden 21.30 uur als uiterlijke eindtijd aan.
Vindt u het interessant en leuk om hierover mee te denken dan kunt u zich aanmelden via het
mailadres: rinekevanderleij@wisenwierig.nl

