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Nog maar een aantal dagen en dan is het schooljaar 20-21 op z’n eind.
We kijken terug op een bijzonder schooljaar. Tot 2 keer toe in lockdown en
dat betekende voor ons en voor jullie onderwijs op afstand, thuisonderwijs. Dat hebben
we met elkaar hartstikke goed doorstaan. Hoewel het voor niemand gemakkelijk was,
hebben jullie kinderen laten zien dat ze zich ondanks de lockdowns gewoon door hebben
ontwikkeld. Daar kunnen jullie en wij heel trots op zijn.
We realiseren ons heel goed dat we het afgelopen schooljaar veel van de ouders hebben
gevraagd en zijn jullie dan ook ontzettend dankbaar voor de steun en het begrip dat we
daarvoor hebben ontvangen.
Corona-maatregelen zijn niet per definitie leuk om te moeten naleven of af te kondigen.
Op een enkeling na heeft de overgrote meerderheid van jullie het weten te waarderen
dat we de regels in het belang van de veiligheid en gezondheid van kinderen en leerkrachten, steeds nauwkeurig hebben opgevolgd.
Gelukkig zijn ons al te veel groepen in quarantaine bespaard gebleven. Eind mei en begin juni de taalklas en 2 groepen op de Wije. Doordat we consequent in de vaste groepen (cohorten) werken bleef de Corona-besmetting beperkt tot de afzonderlijke groepen
en hebben we geen van beide scholen volledig hoeven te sluiten. Dat is alleen maar mogelijk geweest, doordat we samen de strijd tegen Corona zijn aangegaan.
Samen met de ouders uit de ouderverenigingen hebben we leuke en actieve alternatieven aangeboden in plaats van het schoolkamp en de schoolreis. De kinderen hebben
enorm genoten van de Mad Science-dag in Wijhe en de “Kermis” in Wesepe. De 3 gouden dagen voor onze groepen 8 waren op beide plekken ook een daverend succes. Heel
erg bedankt aan iedereen die daar z’n steentje aan heeft bijgedragen. Deze dagen waren voor de kinderen onvergetelijk.
Over de gehele linie zijn er versoepelingen afgekondigd en gelukkig ook voor het onderwijs. Vanaf 26 juni mogen we uit de vaste groepen en kunnen we met elkaar het schooljaar afronden tijdens de musical van groep 8 en de laatste schooldag op vrijdag 9 juli.
Wij hopen van harte dat we het hele nieuwe schooljaar weer als vanouds kunnen vieren
en organiseren. Wij kijken uit naar de ouders in de school, een overleg dat weer op
school kan plaats vinden en het laten samenwerken en leren van de kinderen buiten
hun vaste groep.
Het schooljaar is dus bijna voorbij en dat betekent dat de kinderen van groep 8 de
school gaan verlaten. Met het vertrek van groep 8 zullen ook een aantal ouders de basisschool achter zich laten. Bedankt voor jullie vertrouwen in ons. Daar waar we konden
hebben we onze bijdrage geleverd in de ontwikkeling van jullie kinderen en dat hebben
we met hart en ziel en met veel plezier gedaan.
Ook alle ouders die we vanaf 23 augustus gewoon weer terug zien: Bedankt! Voor jullie
steun in dit bijzondere schooljaar, voor de support en jullie feedback. Geniet van de zomervakantie, heb het goed en blijf gezond! Laten we vanaf 23 augustus samen weer
gaan knallen om van het schooljaar 21-22 iets geweldigs te maken.
Een hartelijke groet,
Wouter en Jantien
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Vakantielezen groep 3 en 4
Groep 3 en 4 doen mee aan Vakantielezen van Bibliotheek Salland. Leesconsulent Renske heeft op 31
mei de aftrap in de klas verzorgd van de Schooleditie van Vakantielezen.
School en de Bibliotheek zorgen er samen voor dat er nog even vlak voor de zomervakantie flink gelezen wordt. Op een landkaart houden ze met stickers bij waar ze ‘zijn geweest’ met hun verhalen. Was
het een grappig boek, dan was je in Lachland. Ging het verhaal over voetbal, dan was je in Sportmanië.
Van het Dierenrijk tot Avontureneiland: lees jezelf de wereld rond!
De schooleditie van Vakantielezen zorgt voor een mooie aanloop naar de
zomervakantie. De kinderen maken voor de vakantie nog flinke leeskilometers waardoor het AVI-niveau een impuls krijgt én het leesplezier en de
leesmotivatie wordt versterkt.
Naast de Schooleditie is er in de zomervakantie ook een Thuiseditie! Hier
zal in de klas over verteld worden door de leesconsulent en de kinderen
krijgen een schatkaart mee. Nieuwsgierig? Houd de social media-kanalen van Bibliotheek Salland in de
gaten en de website www.vakantie-lezen.nl
Doordraaien nieuwe groepen
Op vrijdag 9 juli starten we de ochtend in de nieuwe groepen met de nieuwe klasgenoten en leerkrachten. Zo zijn de kinderen alvast een beetje gewend aan de nieuwe situatie na de vakantie.
Musical en uitzwaaien groep 8
Groep 8 mag de musical voor zowel de mede leerlingen als ouders opvoeren in de school.
Wat een feest!
Overdag zullen de groepen 3 tot en met 7 gaan kijken, ‘s Avonds wordt de musical opgevoerd voor de
ouders. Wij wensen groep 8 veel succes en plezier! Maak er een onvergetelijk afscheid van.
Woensdag 7 juli is de laatste schooldag voor groep 8. Dan mogen zij gaan genieten van een welverdiende vakantie. We willen ze natuurlijk niet zomaar laten gaan en zullen ze op een leuke wijze met alle kinderen uitzwaaien aan het einde van de ochtend.
Afscheid juf Gea
Op 7 juli gaat juf Gea met pensioen. We zullen haar een onvergetelijke dag bezorgen!
Laatste schooldag en eerste schooldag
Op vrijdag 9 juli om 12.00 uur krijgen alle kinderen zomervakantie! Wij hopen dat jullie allemaal een
hele fijne tijd zullen gaan beleven en zien de kinderen graag maandag 23 augustus weer terug op
school.
Brengen en halen na de zomervakantie
We hebben het brengen en halen van de kinderen opnieuw besproken binnen het team. Wij hebben
ervoor gekozen het te laten zoals wij dat nu doen. Dat betekent dat de ouders de kinderen op het plein
brengen. Ouders mogen dan weer het plein betreden verwachten wij, en de leerkracht vangt de kinderen vanaf 8.20 uur op en neemt ze om 8.25 uur mee naar binnen. De kinderen van groep 1 t/m 4
worden na schooltijd door de leerkracht weer naar buiten gebracht.
Schoolgids en jaarkalender
Na de zomervakantie ontvangen jullie weer een nieuwe jaarkalender van ons en zal onze schoolgids te
vinden zijn op www.obsdewije.nl
Nieuw lid MR!
Afgelopen maart is er een brief uitgegaan waarin aangegeven stond dat er een plek vrij zou komen in de
MR van de Wije. Tot 31 mei was er de mogelijkheid om je hiervoor kandidaat te stellen. Marjan Brouwer
(moeder van Silke, groep 1) heeft zich kandidaat gesteld. Zij zal komend schooljaar de MR komen
versterken. Welkom Marjan!
Samen jouw weg ontdekken
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Parkeerverzoek
Wilt u alstublieft, wanneer u uw kind met de auto haalt of brengt, parkeren aan de voorzijde van de
school aan de Kolkweiden en niet aan de achterkant in verband met overlast voor de buren en veiligheid vertrekkende kinderen met de fiets.

Agenda juli 2021

1 juli

Contactgesprekken

6 juli

Afscheidsmusical groep 8

7 juli

Afscheidsfeest juf Gea
Groep 8 uitzwaaien

9 juli

Uurtje doordraaien naar de nieuwe groep en
om 12 uur vakantie!!

Jarigen juli en augustus
1 juli
4 juli
4 juli
7 juli
9 juli
11 juli
19 juli
20 juli
23 juli
24 juli
25 juli
27 juli
27 juli
27 juli
29 juli
29 juli
31 juli

Dominique
Lemmy
Juf Jantien
Gido
Stijn
Jaivey
Sabiha
Nikki
Merle
Meester Kelvin
Jayden
Femke
Sam
Keano
Nick
Stan
Maya

groep 7
groep 1

1 augustus
1 augustus
1 augustus
3 augustus
10 augustus
10 augustus
14 augustus
16 augustus
16 augustus
17 augustus
17 augustus
17 augustus
18 augustus
21 augustus
22 augustus
25 augustus
25 augustus
29 augustus
30 augustus

Omar
Roemer
Hasan
Jinte
Lana
Tessa
Hein
Manuel
Suzanne
Roos
Rochelle
Chayenna
Joey
Lana
Jesper
Fleur
Twan
Tycho
Juf Anique

groep 7
groep 7
taalklas
groep 7
taalklas
groep 7
groep 6
groep 8
groep 8
groep 2
groep 1
groep 2
groep 6
taalklas
groep 6
groep 2
groep 6
groep 4
groep 6

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