Nieuwsbrief 24 mei 2019

Dinsdag 28 mei, 17 – 19 uur: Afsluiting project Nederland
Dinsdag 28 mei sluiten wij van het project “Nederland” af. Van
17.00 uur tot 19.00 uur zijn ouders en kinderen van harte
welkom om te kijken wat er de afgelopen weken allemaal is
gedaan en geleerd op De Wizard. Eventuele aanvullende
specifieke informatie van de groepen wordt via de parro-app met
je gedeeld.

Leerlingenraad
In februari zijn in de groepen 6 t/m 8 verkiezingen geweest voor een leerlingenraad. In elke
klas is een leerling gekozen die zitting heeft in de raad.
Meester Auke zit de leerlingenraad voor. De raad is nu drie keer bij elkaar geweest. Er
worden zaken besproken als hygiëne op toiletten, de tussenschoolse opvang, kapotte
computermuizen, spiegels op de jongenstoiletten. We zijn blij met de inbreng van onze
leerlingenraad. De leden houden in hun klassen contact met de achterban. Het is een mooi
voorbeeld van burgerschap en het levert de school ook wat. De leerlingenraad doet er toe!
Pauzes anders georganiseerd
Uit de tevredenheidspeilingen (ouders, medewerkers en leerlingen) blijkt dat men niet
tevreden is over de tussenschoolse opvang. In het najaar hebben we met steun van de
ouderraad veel spelmateriaal voor de kinderen kunnen aanschaffen. Dat gaf al enige
verbetering, maar niet voldoende.
Ook in de leerlingenraad is aangegeven dat de tussenschoolse opvang nog beter zou kunnen.
We zijn daarom een pilot gestart met een andere verdeling van de groepen 5 t/m 8. Op
advies van de leerlingenraad loopt er ook pilot voor de leerlingen van de groepen 8. Zij
mogen kiezen of ze binnen blijven (bv. gezelschapspelletjes doen of lezen) of naar buiten
gaan. We zullen in juni evalueren om te kijken hoe we de pauzes het volgende schooljaar
gaan inrichten.
Landelijk debacle Eindtoets groep 8
Dat was even schrikken. Met de leerlingen en de ouders van de groepen 8
waren de schooladviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs al afgerond.
En toen kwam afgelopen week de mededeling dat voor 20.000 leerlingen een
verkeerde normering was toegepast. De normering moest worden aangepast.
Gelukkig viel voor De Wizard “de schade” mee. In een aantal gevallen leidde de nieuwe
normering tot een lager toetsadvies. In situaties waar dat nodig was, hebben de
leerkrachten van groep 8 extra contact gehad met de leerling en zijn ouders.

Schoolvoetbalteam regiokampioen
Na een tweede plaats tijdens het Deventer schoolvoetbaltoernooi is
De Wizard 1 nu eerste geworden tijdens het vervolgtoernooi in
Borculo. Knap werk jongens!! Op 5 juni is het volgende toernooi in
Gendt. Als de jongens van De Wizard 1 hier ook winnen, lonkt het
landelijke eindtoernooi in Zeist.

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, wantdoorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van het
AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een
brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloadenin de App Store en Google Play
Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni.
Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is
geopend tot en met 31 augustus.
Schoolplein weer een stapje verder
Zo langzamerhand krijgt ons nieuwe schoolplein
vorm. Afgelopen weken is een prachtige
buitenkeuken geplaatst. De kinderen spelen er al
volop mee.
Zaterdag 15 en 22 juni gaan we weer met ouders en
leerlingen aan het werk op het schoolplein en wij
kunnen nog wel hulp gebruiken. Je kunt je
aanmelden bij juf Nienke of juf Ria. Als je een
gedeelte van de dag kunt is dat ook al heel fijn.
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