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Nog een aantal dagen en dan is 2020 voorbij en dient het nieuwe jaar 2021 zich aan.
In 2020 hebben we samen een bijzonder schooljaar gehad. Meer dan ooit hebben we het als
school en ouders samen moeten doen.
Hoe bizar is het dat we elkaar minder dan ooit hebben kunnen zien en spreken…!
Velen van jullie hadden zich opgegeven om te helpen met activiteiten op school, maar niemand
mocht gebeld worden……Toch voelt het enorm goed dat velen van jullie bereid zijn om de helpende hand te bieden als we die op school nodig zijn! En achter de schermen zijn een flink aantal
ouders druk geweest met de decemberactiviteiten op school.
We werden zo vlak voor de kerstavakantie allemaal wederom voor een uitdaging geplaatst door
de scholensluiting. Met man en macht hebben de leerkrachten er aan gewerkt om alle kinderen
online les te kunnen geven. We zijn er trots op dat tijdens de testdag bleek dat ook werkelijk alle
kinderen online in de les aanwezig waren. Vanaf 4 januari heeft uw kind dagelijks online instructie en begeleiding van de leerkracht. In plaats van in de klas, volgt uw kind thuis de lessen. De
kinderen die noodgedwongen naar de noodopvang komen, volgen daar hetzelfde programma van
hun groep. Dus ook in de noodopvang vinden de online lessen plaats. Omdat de leerkrachten
allemaal online aan het lesgeven zijn, zullen de personeelsleden die op dat moment niet aan een
vaste groep verbonden zijn het toezicht houden op de kinderen in de opvang.
Heel erg bedankt voor jullie steun en het vertrouwen in ons het afgelopen jaar.
We gaan er van uit dat we de oude, vertrouwde schooltradities in 2021 wel weer enigszins op
kunnen pakken. Dan kunnen we weer samen de activiteiten organiseren en uitvoeren, kunnen we
weer gewoon bij elkaar binnen lopen en een gesprek voeren. Wij kijken er naar uit…!
In deze nieuwsbrief een aantal zaken voor de eerste maand van het nieuwe jaar 2021.
Na de kerstvakantie zal er in onze kleutergroepen een extra begeleider starten. Zowel de kleutergroep in Wijhe als in Wesepe telt ruim 35 leerlingen. Om alle kinderen tot hun recht te laten komen, zal de groepsleerkracht dagelijks ondersteunt worden door een onderwijsassisitent. We zijn
blij te kunnen melden dat
Eline Linthorst op beide locaties deze taak zal gaan vervullen. Eline is geen onbekende, want al
geruime tijd was zij verbonden aan ons onderijsteam Wijhe-Wesepe als ondersteuner in de taalklas op de Wije.
De organisatie rondom de taalklas voor nieuwkomers gaat vanaf 1 januari wijzigen. Vanaf dat
moment zullen leerlingen uit Olst-Wijhe en Raalte die korter dan 1 jaar in Nederland zijn, naar de
Wije komen voor de taalklas.
Deze leerlingen zullen de hele dag bij juf Sandra in de taalklas zitten. Als deze kinderen de Nederlandse taal voldoende beheersen (na ongeveer 1 jaar intensief taalklas-onderwijs) vervolgen zij
hun basisschoolperiode op een school dichtbij huis. Voor kinderen uit Raalte betekent dat dus
een school in Raalte, voor inwoners van Olst een basisschool in Olst enzovoorts.
Naast Sandra Goedings zijn vanaf januari 2021 ook Jaqueline van Herk en Natasja Temmink aan
de taalklas verbonden. Twee nieuwe gezichten voor de locatie in Wijhe. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we van de Taalklas 2.0 op de Wije wederom samen een succes gaan maken!
Maar eerst gaan we kerstvakantie houden.
We wensen jullie allemaal een fijne vakantie, goede kerstdagen en een gezellige jaarwisseling.
Alle goeds voor een gezond, liefdevol en fijn 2021!!
Blijf gezond, pas goed op elkaar en heb het goed.
Hartelijke groet,
Wouter en Jantien
directie onderwijsteam Wijhe-Wesepe
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Woordslim
In de periode tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie staat
woordslim centraal. Wij verweven woordslim zoveel mogelijk binnen
ons lesaanbod. Bij woordslim kun je denken aan:
Kinderen die houden van taal, graag lezen of worden voorgelezen
zijn woordknappe kinderen. Zij zullen dus snel een opdracht uit deze
categorie kiezen. Deze kinderen houden ook van gedichten maken
en vertellen graag verhaaltjes. (Spreken, schrijven, lezen). De woordenschat is bij deze kinderen groot en ze kunnen ook gemakkelijker
vertellen hoe ze zich voelen.
Cito toetsen midden
In januari zal er in elke groep weer een start worden gemaakt met de Cito toetsen. Dit keer zijn de midden toetsen aan de beurt. De toetsen die wij afnemen zijn technisch lezen; begrijpend lezen; spelling
en rekenen. Voor de kleuters gebruiken wij andere toetsen en bekijken wij vooral waar zij staan in hun
taal– en rekenontwikkeling. Tijdens de contact gesprekken in maart zullen de scores ook terug te vinden zijn in de rapporten van ieder kind.
Informatieavond nieuwe ouders
Dinsdag 12 januari staat er een informatieavond voor nieuwe ouders gepland. Deze kan door alle maatregelen helaas niet doorgaan. Mochten jullie iemand kennen die een school voor zijn/haar kind zoekt
geef dan door dat ze altijd contact met ons op kunnen nemen om een kijkje te komen nemen.
Ouderbijdrage
De oudervereniging heeft nog niet van alle ouders de ouderbijdrage binnen.
Ondanks de Corona, met al zijn maatregelen, blijven we activiteiten organiseren voor de kinderen zoals het sinterklaasfeest,
kerstfeest, paasfeest waar we de bijdrage heel goed voor kunnen gebruiken.
Ouderhulp
Zoals in het voorwoord al staat geschreven zijn wij heel blij met de opgave
van vele ouders om te helpen met activiteiten. Helaas kunnen we hier binnen de school nog geen gebruik van maken. Mochten jullie iets kunnen betekenen achter de schermen voor de oudervereniging dan nemen ze contact
met jullie op.
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Agenda januari 2021
14 januari

MR vergadering

20 januari

Nationaal voorleesontbijt groep 1-2

26 januari

GMR

28 januari

OV vergadering

29 januari

Meespeelochtend 2-3 jarigen
van 9.00-10.00 uur

Jarigen januari
1 januari
1 januari
3 januari
4 januari
6 januari
6 januari
6 januari
9 januari
9 januari
10 januari
20 januari
20 januari
26 januari
28 januari

Leen Hammash
Alia Mohammad
Gino Bosch
Kristiano ten Brinke
Guus de Jong
Siemen de Jong
Juf Marije
Hasan Hannan
Ranya Hannan
Juf Jolande
Yazan Alhamoud Alkal
Finn Willemsen
Nomi Krijt
Sesen Weldehiwet

taalklas en groep 5
groep 8
groep 3
groep 4
groep 7
groep 7
groep 5
taalklas en groep 5
begeleiding
groep 1
groep 7
groep 6
groep 4
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