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Nog anderhalve maand en dan zit het schooljaar 2020-2021 er alweer op.
Zoals in de vorige nieuwsbrieven is Covid 19 al genoeg aangehaald. Wij zijn wel
klaar met Covid-19 maar Covid blijkbaar nog niet met ons. In Wijhe worden we op
dit moment geconfronteerd met twee groepen die in quarantaine zitten in
verband met besmetting van een leerling. Ook zijn twee leerkrachten wezen
testen na een positieve zelftest en ook zij bleken inderdaad besmet te zijn met
het Covid virus. Het blijft voor ons dus heel belangrijk om alle veiligheidsregels
hand te haven.
Neemt niet weg dat we helaas nog geen schoolreis mogen organiseren. Gelukkig
wordt dit op beide locaties op een alternatieve en creatieve manier opgelost.
Hierbij een dankwoord voor onze beide Ouderverenigingen om hier in mee te
denken.
Ditzelfde geldt voor het kamp voor groep 8. Ook deze kan helaas niet doorgaan,
maar de kinderen zullen op een andere manier 3 onvergetelijke dagen beleven!
De kinderen van groep 8 hebben hun eindcito inmiddels achter de rug en hebben
als het goed is hun uitslag te horen gekregen.
Op dit moment zijn zij heel druk met de voorbereiding van hun afscheid en de
musical die daarbij hoort.
De rest van alle groepen zijn nog bezig met hun dagelijkse dingen en sluiten de
maand af met de laatste toetsen en observaties om te kijken of ze weer zijn
gegroeid in hun ontwikkeling.
Daarnaast is het ook voor hen belangrijk om ontspannen en leuke dingen te
doen. We hopen dat het weer ons de laatste maand iets beter gezind is, zodat ze
ook lekker naar buiten kunnen.
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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Nationaal programma onderwijs
Alle scholen krijgen via het Nationaal Programma Onderwijs, opgezet door het ministerie van
OCW, extra budget voor het wegwerken van vertragingen en het verbeteren van het onderwijs
na de Corona periode. Het gaat om bijdrages per jaar voor de komende twee jaar. De opties
voor verbetering, in de vorm van interventies, staan op de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hierin worden bewezen effectieve interventies beschreven waaruit
scholen een keuze mogen maken. Binnen de hele stichting wordt nu gekeken wat nodig is en
waar we samen op kunnen trekken om nog meer rendement voor de toekomst uit de tijdelijke
toelage te kunnen halen.
Uiteraard houden wij jullie hiervan op de hoogte.
Schoolreisje en kamp
Het kamp van groep 8 belooft, net als vorig jaar en ondanks de beperkingen , geweldige dagen
te worden! Deze staan gepand op 9, 10 en 11 juni. Op 2 juni zullen wij een leuke dag met de
kinderen van groep 1 t/m 8 beleven. We maken er samen een feestje van!
Cito toetsen
In juni worden de E toetsen (eind) in de groepen 1 t/m 7 afgenomen. Zoals altijd zullen wij de
uitkomsten daarvan bespreken met ouders tijdens de contactgesprekken.
Contactgesprekken
Op 28 juni en 1 juli staan de contact gesprekken gepland. Net als voorgaande keren zullen
deze digitaal of telefonisch plaatsvinden. In de week van 21 juni zullen wij de Parro gespreksplanner open zetten voor inschrijven.
Meubeltjes Roemenië
De meubeltjes van de Tellegen zijn na Roemenië gegaan. Wij hebben deze week een hele
dankbare brief mogen ontvangen.
We willen jullie bedanken met de tafels en stoelen. We
hebben ze in oktober al een paar meegenomen en in ons
geimproviseerde houten chalet een kinderprogramma kunnen beginnen. We hadden nog geen stoelen en tafeltjes en
we zijn er gezegend mee want het kwam op de juiste tijd
we danken God.
Een gedeelte van de tafeltjes en stoeltjes worden nu al
gebruikt door 18 kinderen ( niet in de zelde tijd), een andere gedeelte staat nog op Timulazu want die worden
straks gebruikt voor het nieuwe gebouw die we bouwen
voor kerk en kinderprogramma.
We zijn een nieuw klein project, in het dorpje Sangeorgiu
de Mures – waar mijn man Mate ( heeft ook in het project
Timulazu geweest) is opgegroeid.
Dat jullie weten dat zigeuner kinderen de liefde van God
voelen, dat ze leren lezen en schrijven, en dat ze egale
kansen hebben in de roemeense maatschapij dat is onze
visie.
Wees gezegend !
Groetjes,
Matei en Ramona Varga met Mia Johanna onze dochter
Samen jouw weg ontdekken
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Ter reminder
9, 10 en 11 juni zijn de groepen 1 t/m 4 extra vrij!
Formatie schooljaar 2021– 2022
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een passende groepsbezetting voor volgend
schooljaar. Jullie zullen hierover in een aparte brief nader worden geïnformeerd.
Rapport inleveren
Mocht het rapport nog niet ingeleverd zijn op school, zouden jullie dit zo snel als mogelijk
alsnog willen doen? Dankjewel.
Schoolfruit
Deze week (31 mei –4 juni) ontvangen de kinderen voor het laatst schoolfruit. Zou u uw
kind(eren) vanaf volgende week zelf fruit mee willen geven?

Agenda juni 2021
2 juni

Alternatief schoolreisje

9, 10 en 11 juni

Alternatief schoolkamp groep 8
Groep 1 t/m 4 vrij

21 juni

OV vergadering

25 juni

Rapport mee

28 juni en 1 juli

Oudergesprekken

Jarigen juni
2 juni
8 juni
9 juni
12 juni
12 juni
17 juni
20 juni
21 juni
23 juni
25 juni
26 juni
28 juni

Luca Gangi
Gijs Kwakkel
Veerle Nijhof
Reda Gangi
Huub Wolters
Meester Stefan
Meester Ruud
Ban Hasen
Nick Hageman
Meester Martijn
Owen Henrix
Jaleesa Ten Hake

groep 3
groep 3
groep 2
groep 5
groep 5
groep 7
groep 4
taalklas
groep 8
ondersteuning
groep 1
groep 5

Wij wensen jullie een hele fijne dag!
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