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Na 4 weken meelopen op de Wije is het niet echt gemakkelijk al een voorwoord
op te stellen.
Natuurlijk begin ik met; het voelt als een warm bad, de ontvangst hier in Wijhe.
De afgelopen tijd heb ik naast de kennismakingsgesprekken met de collega’s
ook al klassenbezoeken afgelegd. Daarnaast zal het u duidelijk zijn dat er ook op
‘allerlei fronten’ overlegd wordt, te noemen op stichtingsniveau, maar zeker ook
met Wouter de Waal, Karin Rondhuis en Marije Rothengatter, over de ontwikkelingen in en om de school en over de stand van zaken van de zorgleerlingen.
Ook vinden op dit moment gesprekken op diverse niveaus plaats over het nog te
bouwen Kindcentrum Wijhe. Weliswaar in een voorfase, maar deze zijn wel noodzakelijk om door te groeien naar een op te stellen Programma van Eisen. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden.
Onderwijskundig houden wij ons als team onder andere bezig met het nog
sterker wegzetten van begrijpend lezen. Ook ouders kunnen door middel van het
dagelijks voorlezen hier een bijdrage aan leveren. Een item waar we zeker op
terugkomen.

Gery Bisseling
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Lentelunch
Op donderdag 14 april vieren wij het voorjaar. Er zal deze dag een paaslunch worden georganiseerd voor de kinderen. Er komt een eiertikwedstrijd voor alle kinderen en een eiergooiwedstrijd
voor de kinderen van groep 5 t/m 8.
De kinderen van groep 3 gaan op dinsdag 12 april naar het Weijtendaal met paasstokken.
Jullie krijgen nog een brief met info over deze dag.
Eindtoets groep 8
Op woensdag 20 en donderdag 21 april is er voor groep 8 weer de eindcito. Succes groep 8!
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april zullen wij weer meedoen aan de Koningsspelen. We hopen op mooi weer zodat
we alle spelletjes buiten kunnen spelen met alle kinderen!
De kinderen starten deze dag met het Koningsontbijt.
Ter reminder
Vanaf woensdag 27 april zullen alle kinderen al vrij zijn! De vakantie
duurt vervolgens tot en met 6 mei. Wat een fijn vooruitzicht!
Waterpomp
De waterpomp staat op het plein en wat zijn we hier blij mee.
We willen alle ouders die geholpen hebben heel erg
bedanken.
Presentatie gemeentehuis
De kinderen van groep 5 en 6 zijn druk met het ontwerpen van de omgeving van de nieuw te bouwen school. 2 kinderen zullen dit op donderdag
14 april presenteren op het gemeentehuis. Hierbij zit onder andere de
burgemeester, het bestuur van de Mare en de projectleider. Het resultaat
zullen we in de volgende nieuwsbrief laten zien.

Opa en oma koffieuurtje
Wat hebben wij een leuk opa en oma koffieuurtje gehad. Het was zo fijn
om iedereen weer te mogen ontvangen.
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Agenda april 2022

12 april

Groep 3 naar het Weijtendaal met paasstokken

14 april

Lente lunch
Presentatie scholenplan op gemeentehuis

15 april

Goede vrijdag, alle kinderen zijn vrij

18 april

2e paasdag, alle kinderen zijn vrij

19 april

GMR vergadering

21 april

OV vergadering

27 april t/m 6 mei

Vakantie

Jarigen april
4 april
5 april
6 april
10 april
16 april
18 april
19 april
19 april
19 april
20 april
26 april
27 april
27 april
27 april

Jens
Osman
Gijs
Daniël
Leveyna
Amber
Ali
Hajar
Bradey
Bram
Evie
Stan
Vince
Tieme

groep 6
taalklas
groep 3
groep 8
groep 6
groep 6
groep 6
groep 3
groep 3
groep 5
groep 4
groep 5
groep 1
groep 5

Wij wensen jullie een hele fijne dag!
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