Nieuwsbrief obs De Wizard 7 december 2018

Wat was het leuk: Sint 2018!
Fijne versiering door de hele school, vrolijke
Pieten, rommel-Pieten, dans-Pieten, cadeaus
in een heuse pakjeskamer, heel veel
pepernoten en natuurlijk Sinterklaas zelf: het
Sintfeest 2018 was weer geslaagd op de
Wizard! En niet alleen de kinderen hebben
daarvan genoten…
Vanuit de ouderbijdrage zijn alle klassen
weer verwend met een cadeau van de Sint.
De kinderen in de groepen 1 tot en met 4
kregen allemaal een kleinigheidje uit de
pakjeskamer. In de groepen 5 tot en met 8
werd er genoten van de prachtige,
persoonlijke surprises met cadeautjes en vanuit de ouderbijdrage hebben deze
klassen allemaal een leuk, nieuw (bord)spel ontvangen.
Bedankt! De Sintcommissie heeft de organisatie met veel plezier verzorgd. Voor alle
ouders en iedereen die heeft meegeholpen: bedankt! En natuurlijk een speciaal
bedankje voor onze Sinterklaas en zijn Pieten, die ons ieder jaar weer een bezoek
brengen!
Kerst op De Wizard
De voorbereidingen voor de meest gezellige tijd van het
jaar zijn weken geleden al weer opgestart in de ouderraad
(OR). Vanuit daar is er, samen met een team leerkrachten,
een Kerstcommissie samengesteld: voor zowel de
voorbereidingen, de versieringen als de organisatie van
het kerstdiner. Samen maken we Kerst 2018 voor onze
kinderen graag weer onvergetelijk op school. Het
hoogtepunt is natuurlijk het jaarlijkse kerstdiner: op
donderdag 20 december! Lekker eten, mooie kleren en
natuurlijk heel veel lichtjes. We hebben alle informatie
daarover op een rij gezet:
Het diner
Op donderdag 20 december 2018 vanaf 17.00 uur eten
alle leerkrachten met de kinderen in hun eigen sfeervol verlichte klas een lekker
kerstdiner. De exacte tijden zijn als volgt:
Groep 1 tot en met 5 van 17.00 – 18.15 uur
Groep 6 tot en met 8 van 17:00 – 18:30 uur
Tussen 11 en 17 december kun je op de deur van de klas van jouw zoon of dochter
intekenen welk gerecht jouw kind meeneemt naar het kerstdiner. De ervaring leert
dat er vaak veel overblijft: zonde! Een gerecht dat goed is voor zo’n 5 kinderen is
meer dan voldoende. Het verzorgen van een gerecht is natuurlijk geheel vrijwillig.

Belangrijk: het ophalen
Ook dit jaar mogen de kinderen zowel weggebracht als opgehaald worden bij hun
eigen klas. De groepen 1 tot en met 5 mogen vanaf 18:15 uur opgehaald worden en
de groepen 6 tot en met 8 vanaf 18.30 uur. Wij willen je vragen om deze tijden écht
aan te houden en niet eerder de gangen en het lokaal binnen te gaan. Puur vanwege
de drukte en het samen kunnen afronden van het diner. Mag jouw (bovenbouw-) kind
zelfstandig naar huis? Geef dit even aan bij de leerkracht. Voor de kleuters (groepen
1 en 2) is bord en bestek in de klas aanwezig. De groepen 3 tot en met 8 nemen
eigen bord en bestek mee.
Kom je ook voor een kerstborrel?
Geniet je mee van de gezellige kerstsfeer op school? Even bijkletsen met andere
ouders of juist ongedwongen kennismaken met elkaar. Wees welkom! Tijdens het
kerstdiner van de kinderen nodigen wij je graag uit om tussen 17.00 en 18.30 uur
een glas glühwein en/of warme chocomelk te drinken in de Loft. Dit wordt je
aangeboden door de ouderraad. Er is ook wat te eten aanwezig, tegen betaling van
een kleine vergoeding. En die vergoeding komt geheel ten goede aan het nieuwe
schoolplein. Een win-win situatie dus!
Het wordt ongetwijfeld weer een onvergetelijke avond!!
Warme groetjes namens het gehele team van de Wizard en vanuit de
Kerstcommissie
Kerstmuziek in school
(door muziekdocent Mariëtte Bastiaansen)
In de week van 17 december zal er iedere ochtend behalve vrijdag tussen 08.10 en
08.30 kerst muziek worden gespeeld en gezongen door leerlingen bij de diverse
ingangen van school.
Kerstkoor: Het kerstkoor gaat gevormd worden door uit elke klas 2 leerlingen. Zij
repeteren 4 keer voor schooltijd Olv. Mariette op maandag 10 , dinsdag 11,
woensdag 12 en donderdag 13 december. Steeds van 08.00 tot 08.30 in de
speelzaal. Het kerstkoor zal een aantal bekende liedjes zingen, bij mooi weer buiten
bij de hoofdingang.
Muziekgroepjes: Individuele leerlingen die op muziekles
zitten mogen zich opgeven als zij bij een zij ingang op hun
instrument willen spelen. Voorwaarde is dat zij de kerst
(achtige) liedjes goed kennen en vlot kunnen spelen. Bij
iedere zij ingang spelen iedere ochtend 3 of 4 kinderen.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wellicht twee
ochtenden. Er zal bij 1 ingang een keyboard staan. Bij de
andere ingang spelen bijvoorbeeld blokfluit , viool en/of
gitaar. Misschien zijn er kinderen uit de bovenbouw die
samen een klein koortje van maximaal 5 kinderen vormen
om ook bij een ingang te zingen.

Aanmelden kerstkoor. De leerkracht wijst 2 leerlingen aan die mee mogen doen met
het koor. Voorwaarde is dat de zangers wel alle repetities om 08.00 uur komen
oefenen. De leerkracht geeft de namen van de leerlingen door via email.
Aanmelden instrumentalisten/koortjes . Middels email via de leerkracht of mondeling
bij Mariëtte.
Hulpouders: Het is nodig dat er bij iedere zij ingang dagelijks 1 ouder is om de
kinderen te helpen met changement en tijdsbewaking. Mochten er ouders zich
spontaan aanbieden om een ingang te bemannen hoor ik dat ook graag. Dus iedere
dag 2 ouders van 08.00 uur tot 08.40 uur aanwezig. Het liefst ouders van spelende
kinderen.
Ik hoop op een hele feestelijke en muzikale kerstweek.
Met warme groet,
Mariëtte Bastiaansen
info@dekunstvanhetzingen.nl

Nieuwe kleutergroep
Na de kerstvakantie wordt een nieuwe kleutergroep opgestart. De
instroomgroep wordt geleid door twee nieuwe leerkrachten, t.w.
Mariëlle Holterman en Joosje Kuijs.

Teamleider bovenbouw
Per 1 november is Robert Hendriks gestart in zijn nieuwe baan bij Uitgeverij
Zwijssen. Hij wilde eens wat anders, iets buiten het onderwijs, maar toch ook weer
niet. Uitgeverij Zwijssen is uitgever van onderwijsmethoden, waarvan de
leesmethode Veilig Leren Lezen wel de bekendste is. Het team heeft inmiddels
afscheid genomen van Robert en wenst hem veel succes plezier in zijn nieuwe baan.
Voor dit moment is er geen opvolger voor Robert aangesteld. Directeur Auke van
Selling zal de taken van teamleider waarnemen. Op deze wijze wil hij hands-on de
kinderen, de ouders en de manier van werken op De Wizard beter leren kennen.
Ouders van de leerlingen in de groepen 6 t/m 8 kunnen met vragen bij Auke terecht.

Koersplan Stichting OPOD
De Wizard is onderdeel van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer. De
bovenschoolse organisatie is op dit moment bezig met het opstellen van een
beleidsplan voor de komende jaren. Om te weten hoe leerlingen naar de toekomst
van het onderwijs kijken heeft OPOD een meedenkmiddag georganiseerd. Vier
kinderen van de groepen 6 en 7 hebben namens De Wizard meegedacht. Samen
met meedenkers van andere OPOD-scholen kwamen ze uit op een aantal
speerpunten. Schonere toiletten, meer boeken over grappige leerzame dingen, meer
buitenlessen en meer beweging. Bedankt voor het meedenken.

Verkeersoverlast rondom de school
De school heeft van buurbewoners van De Wizard
signalen ontvangen dat er sprake is van
parkeeroverlast in de Pieter Klaarhamerstraat en de
Leonard Springerlaan. In het kader van
duurzaamheid en beweging is het natuurlijk het
beste als ouders en kinderen te voet of per fiets
naar school komen. Als je toch genoodzaakt bent
met de auto naar school te komen, parkeer dan op
winkelcentrum en loop het laatste stukje naar De
Wizard. Het is geen moeite en voorkomt overlast in de buurt.
Oproep begeleiding schoolschaaktoernooi
In maart wordt in Deventer een schoolschaaktoernooi gehouden. Wie van de ouders
wil dit toernooi op onze school vormgeven? Voor opgave en meer informatie kun je
contact opnemen met Auke van Selling
Lunch
Verzoek: geef s.v.p. een gezonde lunch aan je kind mee, geen snoep.
Zorg ook voor hapklare stukjes en voor een gepaste hoeveelheid.

datum

activiteit

15 december

Deelname 2 Wizardteams aan wedstrijd
Lego Legue Hogeschool Saxion
Kerstdiner obs De Wizard
Leerlingen vanaf 12 uur vrij
Kerstvakantie

Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 24 december
t/m vrijdag 4 januari

