november 2020
Van de directie

In dit nummer
Sinterklaas en Kerst
Oudergesprekken
Verkeersweek
Winnaar voorleeswedstrijd

Vrijwel ongemerkt dient het najaar zich al weer aan. De herfstvakantie is achter de rug
en zo langzamerhand beginnen we weer na te denken over de feestelijke decembermaand.
Door het COVID-19 virus zullen we met elkaar moeten bedenken hoe we Sint en Kerst dit
jaar gaan vieren. Want hoe het ook zij, op de basisschool besteden we natuurlijk aandacht aan deze feestelijkheden. De leerkrachten en de ouderverenigingen zijn al druk
bezig alternatieven te bedenken voor de traditionele feesten.
In november zullen de oudergesprekken weer plaats vinden, deze keer wederom telefonisch of via beeldbellen. En dat allemaal omdat we de Corona buiten de deur willen houden.
Dat lukt tot nu toe gelukkig nog heel aardig en het heeft tot nu toe nog nauwelijks gevolgen gehad voor het onderwijs.
Laten we hopen dat dit zo blijft en we met elkaar op een goede en veilige manier onderwijs kunnen blijven verzorgen.

Kijkuurtje
Oplevering Tellegen
Voorstelling groep 4
Halen en brengen
Schoolfruit
OV leden
Boeken kinderboekenweek
Oud papier

Uit bovenstaande zou je de conclusie kunnen trekken dat er niks meer kan en het allemaal kommer en kwel is…..nou nee hoor. Laten we vooral ook kijken naar wat er in deze
bijzondere tijd allemaal WEL mogelijk is.
•
De leerlingen en leerkrachten werken en leren dagelijks met veel plezier op onze
scholen in Wesepe en Wijhe.
Binnen de schoolmuren gaan de onderwijs-leeractiviteiten gewoon door.
•
We hebben activiteiten gedaan in het kader van de Veldtocht.
•
De voorleeswedstrijden hebben plaats gevonden.
•
De talenturen komen er weer aan.
•
De leerlingen werken op verschillende manieren aan hun eigen opdrachten, daarbij wordt moderne media ingezet, maar ook bijvoorbeeld onze Lego leerlijn.
•
De leerkrachten werken (op hun eigen locatie) verder aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren en het denken in doelen.
•
Wij hebben het hartstikke naar onze zin op school en houden de moed er in!!

Agenda
Jarigen

Wij wensen je veel gezondheid toe!
Met vriendelijke groet,
Wouter de Waal en Jantien Blankhorst
Management onderwijsteam Wijhe-Wesepe

Samen jouw weg ontdekken
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Sinterklaas, Kerst en Corona
In verband met de huidige Corona maatregelen zullen de Sint en Kerst vieringen dit jaar op een andere
manier plaats gaan vinden. Wij zijn op dit moment aan het kijken hoe we deze dagen alsnog met de kinderen kunnen vieren binnen de huidig geldende maatregelen.
Oudergesprekken
Op maandag 16 en donderdag 19 november staan de eerste oudergesprekken gepland. Ook deze keer
zal dat digitaal of telefonisch plaatsvinden. Deze gesprekken zijn facultatief. Wanneer de leerkracht een
gesprek wenselijk vindt dan zal jullie een uitnodiging worden gestuurd. Mocht je zelf een gesprek wensen dan vragen wij jullie dit uiterlijk vrijdag 6 november aanstaande bij de leerkracht aan te geven. Vanaf 9 november staat de Parro planner dan weer open.
Verkeersweek
Van 28 oktober t/m 3 november is in de gemeente Olst-Wijhe een verkeersweek gepland. In alle groepen staat verkeer centraal in die week.
Ook vinden de volgende activiteiten plaats:
Woensdag 4 november;
streetwise voor alle groepen
Donderdag 5 november;
Op de fiets even niets groep 7 en 8
Vrijdag 13 november;
Pas op! Muis
Winnaar voorleeswedstrijd
Jaylinn Schutte heeft de voorleeswedstrijd gewonnen op de Wije. Goed gedaan Jaylinn en
Gefeliciteerd! Jaylinn mag ons gaan vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd van alle scholen in
Olst–Wijhe. Succes!
Kijkuurtje
Ook dit jaar staan er kijkuurtjes voor ouders en opa en oma gepland. Vanwege de huidige Corona regels
is dit echter nu niet mogelijk, zodra het weer mogelijk is zullen wij dit oppakken.
Oplevering Tellegen
Maandag 19 oktober is de Tellegen opgeleverd aan de gemeente.
John Oberink, jaren op de Tellegen gewerkt, heeft officieel de deur
gesloten. Wat hebben we daar een mooie tijd gehad!
Voorstelling groep 4
Vrijdag 13 november is groep 4 aan de beurt voor de voorstelling.
Helaas mogen we nog geen ouders ontvangen. Er zullen foto’s op de
Parro app worden gezet.
Halen en brengen
Wij zien dat het voor de kinderen soms lastig is om op en van het
schoolplein te komen omdat er veel ouders bij het hek staan. Zou u,
in verband met de drukte bij het hek, hier niet te lang willen blijven
staan zodat de kinderen rustig het plein op en af kunnen gaan. Zo
kunnen we ook beter de 1,5 meter garanderen voor u en de kinderen. Bedankt!
Schoolfruit
Ook dit schooljaar krijgen wij vanaf 9 november weer schoolfruit aangeboden. De kinderen zullen op
dinsdag, woensdag en donderdag, in de pauze van 10 uur, fruit krijgen.
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OV leden
Wij willen Gido en Milou heel erg bedanken voor alles wat zij voor de OV van de Peperhof hebben
gedaan!
Boeken kinderboekenweek
De OV heeft ons hele mooie boeken gegeven voor de kinderboekenweek. We zijn er heel erg blij mee!
Oud papier
Erwin Linthorst en Rick Geurts stoppen aan het eind van het
schooljaar als coördinator oud papier. Wie zou de coördinatie, in
samenwerking met het team, op zich willen nemen? Je kunt je
aanmelden bij de OV of de directie.
Boeken ruilen
De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen op maandag hun boek ruilen.
Wil je je kind op maandag het biebtasje meegeven? Wanneer het kind
zijn/haar tasje niet mee heeft kan hij/zij geen nieuw boek mee naar
huis nemen.

Agenda november 2020
26 oktober t/m 6 november

verkeersweek

4 november

MR vergadering

9 november

Start schoolfruit

13 november

Voorstelling groep 4

16 en 19 november

Contactgesprekken

Jarigen november
1 november
1 november
4 november
8 november
10 november
15 november
22 november

Mustafa Alied
Sem Makele Redi
Oscar Bulanov Andersen
Jason Smit
Nour Alhamoud Alkal
Quincy van de Vegte
Iris Schurink

groep 4
groep 3
groep 7
groep 5
groep 7
groep 4
groep 6
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