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Vorig jaar rond de meivakantie werden we blij gemaakt dat we na een lange, eerste periode van
thuisonderwijs weer naar school mochten!! We gingen druk in de weer met looproutes, aparte
ingangen, aparte start en pauzetijden, groepen halveren, handen wassen, desinfectiemiddelen,
aanwezigheidsregistratie, geen ouders of externen in de school enzovoorts. Wie had toen ooit
kunnen bedenken dat we een jaar later voor een groot deel nog steeds met dezelfde maatregelen
te maken hebben!
Al een jaar lang mogen we geen ouders in school ontvangen, dat terwijl we jullie zo graag willen
laten zien wat en hoe jullie kinderen leren! En ook de kinderen zouden zo graag aan jullie vol trots
hun plekje, hun groep en hun resultaten laten zien.
Al een jaar kunnen we niet met onze leerlingen op excursie of op (school)reis en zijn de activiteiten mondjesmaat. Gelukkig hebben we recent wel wat paasactiviteiten en Koningsspelen kunnen
doen, maar dat alleen met de eigen groep. Groepen mixen of samen laten werken dat mag niet,
want dan komen we buiten de cohorten.
Het samen leren en samen spelen, het samen school zijn, op dit moment kan het allemaal nog
niet.
Dat ervaren we echt als een enorm gemis. Want onze kracht zit namelijk in het samen doen. De
kinderen, groot en klein, leren misschien nog wel het meest van elkaar.
De leerkrachten willen ook graag samen met ouders de ontwikkeling van de kinderen vorm geven. Dat proberen we zo goed mogelijk online vorm te geven, maar daarin ervaren we ook een
gemis omdat dit niet face to face kan.
Het lijkt alsof dit voorwoord een grote klaagzang gaat worden, maar dat is beslist niet de bedoeling. We weten intussen dat het moment waarop we wel weer fysiek samen vorm kunnen geven
aan de school en het onderwijs steeds dichterbij komt en dus houden we de moed er in. We
genieten van de kleine vooruitgangen zoals de koningsspelen die per groep plaats vonden. We
genieten van de voorbereidingen voor een alternatief schoolreisje. Want ook al gaat het online en
op afstand, voor de afsluiting van het schooljaar 20-21 zijn leerkrachten en ouders samen op
zoek naar creatieve oplossingen.
De pandemie vraagt veel van ons allemaal. We willen het liefst alles weer vorm geven zoals we
dat voor Corona gewend waren. Deze hele toestand vraagt veel geduld en vooral vertrouwen.
Vertrouwen op een goede afloop, vertrouwen in elkaar dat we (ook al zien we het niet zelf met
eigen ogen) de goede dingen blijven doen.
Aan alles komt een eind, ook aan deze periode van beperkingen. Jullie mogen er op vertrouwen
dat wij blijven doen wat we moeten doen: goed onderwijs voor jullie kinderen verzorgen!
En als dat niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat!
Houd moed, pas goed op elkaar en blijf gezond!!!
Hartelijke groeten,
Wouter en Jantien
Directie onderwijsteam Wijhe-Wesepe

Samen jouw weg ontdekken
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Plechtigheid 4 mei:
Jaarlijks is er op 4 mei een plechtigheid bij het monument in Wijhe waarbij door de kinderen van school
bloemen worden gelegd. Ook dit jaar kan dat helaas niet doorgaan.
Wel zal er, op 2 mei, een sobere plechtigheid in Olst-Wijhe plaatsvinden waarbij 3 kinderen van groep 8
een bloemstuk bij het monument zullen leggen. Hier wordt een filmpje gemaakt die op 4 mei
beschikbaar komt.
Jantien
Sinds begin april werk ik 1 dag in de week voor Klik.
Klik is een onderwijsdienstverlener die scholen en stichtingen helpt om de kwaliteit van hun onderwijs
en organisatie te versterken. Een dag in de week mag ik scholen ondersteunen met advies om grip te
krijgen op het leerproces van kinderen en de werkprocessen in de school.
Een prachtig werkgebied en mooie ervaringen om mee te nemen naar onze scholen in Wijhe en
Wesepe.
In praktijk zal ik voornamelijk op woensdag voor Klik aan het werk zijn, op de scholen zal mijn
afwezigheid opgevangen worden door Wouter, Marije of Karin.
Groeten, Jantien
Schoolreisje en kamp
Helaas kan het schoolreisje en het kamp van groep 8 niet doorgaan. Wij zijn druk bezig, samen met de OV, om een leuk alternatief te bedenken voor deze dagen.

Ter reminder
9, 10 en 11 juni zijn de groepen 1 t/m 4 extra vrij!
Data om alvast te noteren voor volgend schooljaar
Hierbij een overzicht van de reeds vastgestelde vakantiedagen 2021– 2022. Overige vrije/ studiedagen
volgen zo snel mogelijk.
Herfstvakantie
studiedag de Mare
Kerstvakantie
Krokusvakantie
pasen
mei
hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

18- 22 oktober 2021
4 november 2021
27 dec - 10 januari 2022
21- 25 februari 2022
15- 18 april 2022
2- 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
18 juli - 26 augustus 2022

Schoolzwemmen
Op 17 mei begint het schoolzwemmen weer.
Maandag
groep 6
8.30 uur tot 9.15 uur
Maandag
groep 7
11.00 uur tot 11.45 uur
Maandag
groep 8
12.00 uur tot 12.45 uur
Dinsdag
groep 5
9.15 uur tot 10.00 uur
Dinsdag
groep 4
13.30 uur tot 14.15 uur
Donderdag groep 3
13.20 uur tot 14.10 uur
Samen jouw weg ontdekken
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Agenda mei 2021
3 t/m 14 mei

Vakantie

18 mei

Groep 7 en 8 praktisch verkeersexamen

19 mei

MR vergadering

24 mei

Pinksteren, alle kinderen hebben een vrije
dag

27 mei

OV vergadering

Jarigen mei
5 mei
7 mei
8 mei
9 mei
16 mei
17 mei
19 mei
19 mei
22 mei
24 mei
25 mei
26 mei
31 mei

Aya Alhamoud Alkal
Pien Harleman
Hailey Gerrits
Jesper Smeets
Maarten Smeets
Simăo Felicio
Mischa Roessink
Zixuan Zhu
Mikay Dul
meester Rik Groten
Nick Verwaarst
Siebe Meereboer
Nimm ten Brinke

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