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Wij hopen van harte dat u ook heeft genoten van de warme en zonnige zomer. De vakantie was heerlijk,
maar toch hadden we er ook weer enorm veel zin in om op onze scholen van start te gaan.
Voor de kinderen in Wijhe was het extra bijzonder, want vanaf 17 augustus is de Wije echt in bedrijf. Best
spannend als je naar een ander gebouw moet waar je de weg nog niet zo heel goed weet. Maar nu, na een
paar dagen, kunnen we zeggen dat de kinderen al behoorlijk gewend zijn in het gebouw. We zien blije gezichten, het voelt goed, kortom we hebben een fantastische start gemaakt!!
Ook voor de kinderen in Wesepe was het wel weer een beetje wennen, misschien een ander lokaal, een
nieuwe juf of een nieuwe klasgenoot. Ook daar zitten we er allemaal na de eerste schoolweek goed bij!
Goede uitgangspositie om er met elkaar een fantastisch schooljaar van te maken.
Komend schooljaar zullen we ons nader gaan verdiepen in het gepersonaliseerd leren. We richten ons op
het denken in doelen. Met de leerlingen gaan we ontdekken op welke wijze zij het prettigst kunnen leren.
WAT de kinderen leren daarin zal de leerkracht een belangrijke regisserende rol hebben. HOE ze dat willen
leren, daarin wordt het kind meer en meer eigenaar. Een mooi uitdagend proces, ook zeker voor de leerkrachten. De eerste studiedag zit er inmiddels al op en op 7 en 17 september zal er bezoek komen van
Kunskapsskolan om de leerkrachten in hun groep te ondersteunen.
Zowel voor de A. Bosschool als de Wije zijn er nieuwe websites in de maak. Bij de overgang van oud naar
nieuw is het even mis gegaan……we waren een paar dagen volledig uit de lucht. In ieder geval vanaf 24 augustus is de Wije weer op het world wide web te vinden. Voor de A. Bosschool duurt dit iets langer.
Naast belangrijke data vindt u op de website ook downloads voor inschrijfformulieren en verlofbriefjes.

Luizencontrole

Verderop in deze brief leest u informatie voor de komende periode. Wij wensen u veel leesplezier. Omdat we
ouders nog steeds “op afstand” moeten houden door de Corona, lijkt het misschien alsof wij minder gemakkelijk te bereiken zijn…schroom echter niet om ons te bellen of te mailen bij vragen of opmerkingen. Wij
horen graag van u!!

Agenda

Vriendelijke groet,

Jarigen

Jantien Blankhorst-Hartkamp
Wouter de Waal

Gym

directeur onderwijsteam Wijhe-Wesepe
adjunct-directeur
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Kennismakingsgesprekken
Op maandag 31 augustus en donderdag 3 september staan de kennismakingsgesprekken gepland.
Vanwege de corona maatregelen zullen wij de kennismakingsgesprekken houden via (beeld)bellen. Via
de Parro app kunt u aangeven op welk moment u graag dit gesprek zou willen.
Informatie avond
Op dinsdag 15 september is de jaarlijkse informatie avond gepland. Ook deze kan niet fysiek plaatsvinden vanwege corona. De
benodigde informatie over het reilen en zeilen in elke groep zal
digitaal naar u toekomen. Daarnaast gaan wij een smoelenboek
maken, hierin vragen wij ouders en kinderen zich voor te stellen
met een foto en een kort stukje over het gezin, graag in een word
bestand, passend op 1 pagina. Vervolgens willen wij dit smoelenboek delen met alle gezinnen uit de groep om zo nader met elkaar
kennis te maken. Uiteraard alleen wanneer u hiervoor toestemming gegeven heeft.
Wilt u ervoor zorgen dat het stukje voor vrijdag 4 september bij de
leerkracht terecht komt.
Parro!
Inmiddels is Parro weer actief en wordt er alweer volop informatie gedeeld. Wij willen u vragen, wanneer
u dit nog niet heeft gedaan, via instellingen uw privacy voorkeuren aan te geven. Vanwege de AVG wet is
dit noodzakelijk voor ons.
Wijziging in email adres
Om ons mail en Parro bestand goed te laten werken is het belangrijk dat onze mailadres gegevens upto-date zijn. Wanneer u een ander mailadres heeft, wilt u ons dit laten weten? Dank alvast!
Cito toetsen
Voor de vakken begrijpend lezen en lezen zullen wij in september nog toetsen afnemen. Aan het einde van het schooljaar
hebben we rekenen en spelling al getoetst. Deze splitsing was
vanwege de corona periode ervoor. De toetsen nemen wij af
omdat het ons helpt een goed startpunt te kunnen bepalen
voor ons lesaanbod de komende periode.
Schoolfotograaf
Op vrijdag 18 september komt de schoolfotograaf portretfoto’s, groepsfoto’s en broertjes/zusjes
foto’s maken.
Aangezien wij nog geen ouders in de school mogen ontvangen is het niet mogelijk om foto’s te maken
met jongere broertjes of zusjes die nog niet op school zitten.
Gym
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in het SPOC. De kinderevan groep 5 t/m 8 gaan hier op de fiets naartoe. Het is dus de bedoeling dat zij, op de gymdagen, op de fiets naar school komen.
Wij hebben op school de afspraak dat wanneer een kind geen
fiets of gymtas mee heeft uw kind, in verband met de veiligheid,
niet mee kan naar de gymles. Hij/zij zal dan in een andere groep
werk gaan doen.
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Luizencontrole
Door de coronaregels mogen er nog geen ouders de school in (uitzonderingen daargelaten
i.o.m. de leerkracht) Dit betekent dat we geen luizencontrole houden. Wilt u zelf regelmatig uw
kind(eren) controleren.

Agenda september 2020
31 augustus en 3 september

Kennismakingsgesprekken via teams of telefoon

18 september

Schoolfotograaf

24 september

OV vergadering

30 september

Start Kinderboekenweer “En toen?”

30 september

MR vergadering

Jarigen september
30 augustus
2 september
2 september
4 september
9 september
11 september
15 september
19 september
20 september
26 september

Juf Anique
Mugtaar Ibrahim Abdi
Sanne Zieleman
Maximiliam van Loendersloot
Kris Pollemans
Lieke Schurink
Levi van de Vegte
Dex Brouwer
Bram Alfrink
Leroy van Tent
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