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Project Nederland
Afgelopen maandag is de hele school gestart met het project Nederland. Tijdens het project
worden vooral in de middag de methoden voor wereldoriëntatie met elkaar verbonden. Dat
geeft een dynamischer vorm van onderwijs. Op dinsdag 28 mei zullen de kinderen hun
ouders tussen 17 en 19 uur laten zien wat ze tijdens het project hebben geleerd. Nadere
informatie over de projectafsluiting op 28 mei volgt nog, maar reserveer alvast de tijd in je
agenda.
Vacatures Ouderraad
Vlak voor de meivakantie heb je een mail ontvangen over vacatures in onze ouderraad. Nog
niet alle plekken zijn ingevuld. Misschien is het door de meivakantie aan je aandacht
ontsnapt. Daarom hierbij nogmaals de informatie van de ouderraad. Als ik je was zou ik er
goed naar kijken, want het is hartstikke leuk om je in te zetten voor de school van je kind.
Wij zoeken: Penningmeester en algemene leden Ouderraad de Wizard Wil je graag je
steentje bijdragen om school nog leuker te maken en heb je daarnaast een financieel inzicht,
dan zijn wij op zoek naar jou. Sinds de oprichting van de school is er op de Wizard een
ouderraad (OR) actief. En dat is goed! Waarom? Omdat wij school actief ondersteunen bij
alle feestelijke activiteiten (Kerst, Sinterklaas, Pasen, voorlezen boekenweek enz.),
daarnaast zo veel mogelijk betrokkenheid van ouders en verzorgers willen stimuleren én
omdat wij de (vrijwillige) ouder- en schoolgeldbijdrage zorgvuldig beheren. Vanaf het
schooljaar 2019-2020 komt de functie penningmeester en de functie algemeen lid
beschikbaar. Om de overdracht soepel te laten verlopen, zijn we nu al op zoek naar een
nieuwe penningmeester en algemene leden, zodat je de aankomende maanden alvast mee
kan draaien. De ouderraad is onder te verdelen in het Dagelijks Bestuur en de leden van de
activiteitencommissies. De penningmeester valt onder het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks
Bestuur onderhoudt het contact met de directie, beheert het ledenbestand en verzorgt de
administratie. Werkzaamheden penningmeester: - Opstellen jaarrekening en begroting; Versturen van de facturen ouderbijdrage en schoolreis; - Verwerken van de betalingen en
aanmaken incasso”s; - Deelnemen in 1 of meerdere activiteitencommissies; - Verwerken
facturen/declaraties ouderraad; - Bijwonen van 4 à 5 vergaderingen Dagelijks Bestuur (’s
avonds bij een lid thuis); - Bijwonen van 4 à 5 vergaderingen Ouderraad. (’s avonds op
school). Werkzaamheden algemeen lid: - Deelnemen in 2 of meerdere
activiteitencommissies (kinderen vinden het vaak erg leuk wanneer ouders zichtbaar
meehelpen!!); - Bijwonen van ongeveer 2 vergadermomenten met de activiteitencommissie
in onderling overleg; - Bijwonen van 4 à 5 vergaderingen Ouderraad. (’s avonds op school).
Indien de functie van penningmeester je aanspreekt, of je hebt nog vragen, stuur dan voor
maandag 13 mei een mail naar: penningmeester.ov.dewizard@gmail.com. Indien de functie
van algemeen lid je leuk lijkt, stuur dan voor maandag 13 mei je reactie naar:
oudervereniging@dewizard.nl Mochten er meerdere personen belangstelling hebben dan zal
er een kennismakingsgesprek volgen met een aantal leden van het Dagelijks Bestuur van de
Ouderraad.

Geslaagd voetbaltoernooi
In de tweede week van de meivakantie deden maar liefst 15 teams van onze school mee aan
het Deventer Schoolvoetbaltoernooi.
Onze kinderen hebben goed gespeeld. Er was sportiviteit en plezier.
Natuurlijk willen ook proberen te winnen. Het is niet voor niets een toernooi.
Na vele spannende wedstrijden bereikte De Wizard 1 (jongens 10 -12 jaar) de finale. Na een
loeispannende wedstrijd was de stand 1-1 en moesten uiteindelijk strafschoppen de
beslissing brengen. De jongens van Kindcentrum De Rivierenwijk waren iets trefzekerder
werden uiteindelijk kampioen van Deventer.
Toch zijn onze boys nog niet uitgespeeld. De nummers 1 én 2 gaan namelijk door naar de
regionale rondes. Aanstaande woensdag moeten onze jongens aantreden in Borculo.
Hartelijk dank aan alle ouders die zich hebben ingezet om onze kinderen een paar dagen
lekker te laten voetballen.

Herindeling fietsenstalling
We willen graag meer speelruimte op ons plein
realiseren. Dit doen we door de fietsen anders te
gaan stallen. Op onderstaande afbeelding zie je waar
de kinderen de fietsen buiten het plein kunnen
stallen. De aantallen zijn gecheckt, er zijn voldoende
plaatsen buiten het schoolplein.
Kortparkeerders kunnen de fiets stallen bij de muur
en het hek rechts van de hoofdingang.
Natuurlijk is het nog beter om te voet naar school te
komen.

Belangrijke data:
datum

activiteit

16-05-2019
30-05-2019 en 31-05-2019
13-05-2019 t/m 16-05-2019
14-05-2019
20-05-2019
21-05-2019
28-05-2019
30-05-2019 t/m 02-06-2019

Studiedag, alle leerlingen vrij
Hemelvaartsweekend
Avondvierdaagse
Schoolsportdag groepen 7 en 8
Schoolreis groepen 5
Schoolreis groepen 3
Afsluiting project NL (17– 19 uur)
Hemelvaartweekend

