oktober 2022
Van de directie
Beste ouders/verzorgers,

In dit nummer

Vanaf 3 oktober zal ik als interim-directeur verbonden zijn aan De Wije. Na de
ontmoeting met het team afgelopen week heb ik er vertrouwen in dat wij samen
een mooie samenwerking kunnen opbouwen. Ook zie uit naar de samenwerking
met de OV en MR en het contact met de kinderen en de ouders. Samen maken
we De Wije.

Bedankt
IB bovenbouw
Kinderboekenweek
Privacy instellingen in
Parro
Agenda

Nog even iets over mij persoonlijk. Ik ben 39 jaar en woon in Epe met mijn man
en drie kinderen. Mijn vrije tijd besteed ik aan lezen, koken, bordspellen en bootcamp. Ik sta ook nog regelmatig voor de klas, omdat ik daar ontzettend van geniet. Wie weet krijg ik op De Wije die kans ook een keer.
Tot 28 oktober ben ik twee dagen op school aanwezig. Ik lees mijn mail wel alle
werkdagen. Vanaf november zal ik vier dagen op school zijn. Kom gerust binnen
voor een kop koffie of maak een afspraak. Ik hoop jullie snel te ontmoeten.

Jarigen

Hartelijke groeten,
Marleen Klomp

Samen jouw weg ontdekken
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Bedankt
Het zit er voor mij op. Met heel veel plezier het ik 20 jaar in Wijhe mogen werken en met pijn in mijn hart ga ik Wijhe nu echt verlaten. Ik heb
genoten van de geweldige kinderen op deze school! Het zijn allemaal
toppers.
Ik wil alle ouders bedanken voor de fijne samenwerking.
Het ga jullie allen goed!
Groet Karin
IB bovenbouw
Geertje Jacobs zal de IB taken van groep 5 t/m 8 overnemen van Karin Rondhuis
Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober start de kinderboekenweek met als thema Gi-Ga-Groen. Wij zullen op verschillende manieren aandacht
besteden aan de kinderboekenweek en hopen dat jullie via de
kinderen enthousiaste verhalen terug zullen horen. We openen
de kinderboekenweek woensdag met een quiz van de Mask
Voorlezer. Iedereen mag deze dag in het groen naar school
komen.
Privacy instellingen in Parro
Wij hebben gezien dat bijna iedereen de privacy voorkeuren in de Parro app aangegeven heeft. Hartsikke fijn! Mocht je dit nog niet gedaan hebben, zou je dit alsnog willen doen? Voor ons is het belangrijk dit te weten voor het plaatsen van foto’s. Dank je wel!

Samen jouw weg ontdekken
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Agenda oktober 2022
5 oktober

Start kinderboekenweek

6 oktober

OV vergadering

7 en 9 oktober

Techniekdagen Salland

10 oktober

GMR vergadering

14 oktober

Voorleeswedstrijd

17 t/m 21 oktober

Herfstvakantie

24 oktober

Hoofdluiscontrole

26 oktober

MR vergadering

31 oktober

OV vergadering

Jarigen oktober
1 oktober
5 oktober
6 oktober
10 oktober
11 oktober
14 oktober
15 okotober
16 oktober
17 oktober
17 oktober
21 oktober
21 oktober
27 oktober
27 oktober

Sanwayt
Milan
Maksym
juf Kirsten
Suze
Giano
Zejnepe
Morad
Dex
Mats
juf Anjo
Lindy
Yent
Geertje

groep 6
groep 1
groep 1
groep 1/2 en 3
groep 8
groep 4
groep 5
groep 4
groep 2
groep 2
groep 8
groep 8
groep 8
IB bovenbouw

Wij wensen jullie een hele fijne dag!

Samen jouw weg ontdekken

