4 september 2018
Nieuwsbrief 1
Beste ouders, verzorgers,
Inmiddels is het schooljaar ook voor de kinderen gestart en heeft iedereen z’n draai een beetje gevonden.
Gisteren zijn alle kinderen bij de hoofdingang afgestoft door twee authentieke schoonmaaksters. (of moet
je zeggen: ondersteuners bij activiteiten van huishoudelijke aard…)
In deze eerste nieuwsbrief vooral een aantal praktische mededelingen.
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Familiedag:
Volgende week woensdag, 12 september, hebben we de familiedag. Van 16.30 – 18.30 bent u van
harte welkom op ons schoolplein en veld voor spelletjes, optredens en een hapje en een drankje.
We hopen samen een leuke middag/avond te hebben waarbij we het schooljaar openen.
Inloop:
Deze week bent u van harte welkom om met uw kind mee te lopen naar de klas. Vanaf volgende
week lopen de kinderen van groep 4-8 weer zelf naar hun lokaal, dit zorgt voor veel rust op de
trappen en gangen. Natuurlijk kunt u ten alle tijden meelopen mocht u een dringende
vraag/mededeling hebben voor de leerkracht.
Sloffen/slippers:
Checkt u even of uw kind nog sloffen/slippers op school heeft? Vanwege het vele zand dat we
naar binnen lopen maken we gebruik van slippers/sloffen in de klas. Dit geldt alleen voor de
groepen 3-8. Mocht u deze nog moeten aanschaffen dan is ons advies om slippers te gebruiken
met een harde zool.
Startgesprekken:
Tussen 10 en 21 september zijn de startgesprekken. Hier zit een verplichtend karakter aan dus we
gaan er vanuit dat u zich allemaal inschrijft. Het inschrijven kunt u doen via de parro-app. U krijgt
(of heeft deze misschien al gekregen) hier een uitnodiging voor van de leerkracht(en) van uw
kind. Bij de groepen 4-8 is het de bedoeling dat uw kind meekomt, hij/zij staat centraal tijdens dit
gesprek.
Informatieavonden:
De informatie-avonden zijn een aantal weken later, nl:
o Groepen 1-2 : maandag 1 oktober 19.00-20.00 (lokaal)
o Groepen 3-4 : dinsdag 25 september 19.00-20.00 (lokaal)
o Groepen 5-6 : woensdag 26 september 19.00-20.00 (lokaal)
o Groepen 7: donderdag 27 september 19.00-20.00 (lokaal)
o Groepen 8: donderdag 27 september 19.00- 21.00 (Loft begane grond)
Voor de groepen 8: we hebben ervoor gekozen om op deze avond meteend e voorlichting
van het Etty Hillesum Lyceum te plannen. Voorgaande jaren hadden we hier een aparte
avond voor in november. Het betekent ook dat de informatieavond daardoor nu wat langer
duurt. Het eerste deel, waarin u informatie ontvangt over de route richting het voortgezet
onderwijs op de Wizard en het Etty Hillesum Lyceum vindt plaats in de Loft op de begane
grond. Aansluitend krijgt u in het lokaal van uw kind de informatie van de
groepsleerkracht(en).
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Nieuwe directeur:
Zoals u van onze bestuurder Yvonne de Haas heeft vernomen is de naam van onze nieuwe
directeur bekend, nl Auke van Selling. We zijn hier als team erg blij mee en kijken uit naar zijn
komst. Auke zal per 1 oktober op de Wizard gaan beginnen. Afgelopen donderdag is hij al
aanwezig geweest op de studiedag die we met het team hebben gehad. In de volgende nieuwsbrief
zal hij zichzelf nader aan u voorstellen.
Teamleider groep 6-8:
Bericht van Robert Hendriks: deze nieuwsbrief wil ik gebruiken om u te vertellen dat ik per 1
november de Wizard ga verlaten. Na ruim zeven jaar met veel plezier als teamleider gewerkt te
hebben op de Wizard is het voor mij tijd voor wat anders. In de komende twee maanden zal,
samen met de nieuwe directeur, bekeken worden op welke wijze mijn vrijkomende plek wordt
ingevuld. Te zijner tijd wordt u hierover geinformeerd. De komende twee maanden ben ik nog
gewoon teamleider van de groepen 6-8 en als zodanig ook voor u bereikbaar, dus u bent nog niet
van mij af.
We wensen iederen een fijn schooljaar!
Met vriendelijke groet, namens het team van de Wizard,
Ria Witteveen (teamleider gr1-5)
Robert Hendriks (teamleider gr 6-8)
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