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Even voorstellen …..

Mijn naam is Auke van Selling. Ik ben 56 jaar en woon in Hattem. Ik
ben getrouwd met Ina en heb twee volwassen kinderen, Roel en
Petra.
Ik heb eigenlijk altijd al met kinderen gewerkt. Tijdens de middelbare
schoolperiode als tafeltennistrainer en als badmeester. Na de
middelbare school lag het dan ook voor de hand dat ik naar de Pabo
ging. Na de Pabo heb ik gewerkt als leerkracht op verschillende
scholen en heb ik les gegeven aan de groepen 1 t/m 8. Ik heb dus
zoals ze zeggen “krijt aan de vingers”.
Vervolgens heb ik gewerkt in directiefuncties op scholen en
bovenschoolse managementfuncties. Enkele jaren geleden kwam ik
tot het besef dat ik het werken op een school leuker vind dan het werken in een kantoorpand.
Ik ben daarom teruggekeerd naar het vak van schooldirecteur. Na een aantal jaren als
interim-directeur te hebben gewerkt, heb ik mij een paar jaar geleden weer voor een langere
periode aan een school verbonden. Tot 1 oktober ben ik directeur van basisschool De
Dorendal in Doorwerth. Ik heb het op deze school erg naar mijn zin, maar toen de vacature
van mijn oude school De Wizard voorbij kwam, begon het wel te kriebelen.
Ik heb lang geaarzeld of ik zou meedoen aan de procedure. Uiteindelijk heb ik toch een brief
geschreven. Als de benoemingsadviescommissie wil kennismaken maken dan kan dat, was
mijn gedachte.
De kennismaking kwam er en toen was het voor mij ook duidelijk. De klik met de mensen
aan de sollicitatietafel was er. De klus die er ligt op De Wizard sprak mij erg aan. Een paar
weken later was de aanstelling rond. Mooi.
In mijn vrije tijd ben ik actief in voor de tafeltennisclub in Hattem. Deze club speelt eredivisie.
Ik zet me vooral in voor sponsoring en speel zelf ook nog competitie.
Vanaf maandag 1 oktober kunt u mij op De Wizard treffen. Op dinsdag 2 oktober is er van
19.30 tot 20.30 uur gelegenheid nader met mij kennis te maken. Ik kijk er naar uit.
Hartelijke groet,
Auke van Selling

OR-bericht
Startcadeaus: dé aftrap van het nieuwe schooljaar
Net als de afgelopen jaren startte de ouderraad (OR) dit schooljaar net iets eerder op. Een
straf was dat zeker niet: het betrof namelijk het uitdelen van de startcadeaus. Want ook dit
jaar krijgen alle groepen 1 tot en met 7 iets nieuws voor in de klas. Zorgvuldig uitgezocht
door de leerkrachten en dus geheel passend bij het leerjaar én boeiend voor alle kinderen in
de klas. De leerlingen van de groepen 8 krijgen een fijn afscheidscadeau aan het einde van
het jaar.
Juf Linda en juf Ingeborg namen de cadeaus in ontvangt. Zij bewonderden het
constructiemateriaal, zoals Knex en Lego, het houten speelgoed voor in de poppenhoeken,
de uitdagende puzzels en de vele spellen, van Wie is het? tot het Gorgels-kwartet.
De OR wenst alle leerlingen (en natuurlijk ook alle leerkrachten, ouders en verzorgers)
daarmee symbolisch een heerlijk, uitdagend en vrolijk nieuw schooljaar!

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is van 3 t/m 14 oktober en het thema dit jaar is vriendschap.
Woensdag 3 oktober krijgen alle leerlingen iets te drinken en eten van de O.R.
In alle groepen wordt in deze periode veel aandacht besteed aan de boeken die centraal
staan en aan vriendschap.

Het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2018 is Kom erbij van schrijfster en illustrator
Milja

De eilandenruzie is het Kinderboekenweekgeschenk 2018. Een fantastisch nieuw avontuur
met Rosa en Fico, de kinderen van de knotsgekke president
Pablo Fernando van Costa Banana.
Geschreven door Jozua Douglas, met illustraties van Elly Hees Praagman.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt van 16 t/m 18 oktober
om portretfoto’s en groepsfoto’s te maken.

Actie tuin ziekenhuis
Hoi allemaal,
Mijn naam is Anne-Britt, Ik zit in groep 7a.
Ik wil iedereen van de Wizard vragen om een lege frisdrankfles mee te nemen naar school
en deze in de bak die bij de hoofdingang staat te doen. De bak staat er tot en met vrijdag 5
oktober.
Ik wil geld inzamelen voor het Deventer ziekenhuis zodat hun een tuin kunnen maken voor
de patiënten, medewerkers en bezoekers.
Dit alles is begonnen in februari 2017 toen ik een brief stuurde naar de burgemeester met de
vraag waarom het ziekenhuis geen tuin heeft.
Inmiddels zijn we 1,5 jaar verder en ben ik op gesprek geweest bij de directeur van het
ziekenhuis waarin zij vertelde dat mijn brief aanleiding was om te kijken wat de
mogelijkheden zijn voor "groen in en om het Deventer ziekenhuis ". Ook heeft er een stukje
in de krant gestaan. Afgelopen juni mocht ik het lintje doorknippen, Dat was het startsein
voor het realiseren van de tuin. Alleen is daar heel veel geld voor nodig. Bij de Ah, bloemist
en Paul van Gurp heb ik een bakje staan om geld in te zamelen maar misschien kunnen
jullie mij ook helpen door een statiegeld fles in te leveren op school.
Alvast bedankt!!
Groetjes Anne-Britt

Sportstars
Als bijlage is een flyer van Sportbedrijf Deventer bijgevoegd. Deze bevat informatie over
‘Sportstars’, een initiatief waarbij uw kind kennis kan maken met verschillende sporten.

Belangrijke data


Informatieavonden:
Groepen 3-4 : dinsdag 25 september 19.00-20.00 (lokaal)
Groepen 5-6 : woensdag 26 september 19.00-20.00 (lokaal), groepen 5 Loft
Groepen 7 : donderdag 27 september 19.00-20.00 (lokaal)
Groepen 8 : donderdag 27 september 19.00- 21.00 (Loft begane grond)
Groepen 1-2 : maandag 1 oktober 19.00-20.00 (lokaal)



Dinsdag 2 oktober bent u van 19.30 uur tot 20.30 uur uitgenodigd om, onder het
genot van een kop koffie, kennis te maken met de nieuwe directeur van de Wizard,
Auke van Selling.



Dinsdag 2 oktober studiedag, alle leerlingen zijn vrij



Kinderboekenweek: 3 t/m 14 oktober



Schoolfotograaf van 16 t/m 18 oktober



Herfstvakantie, maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober

Met vriendelijke groet, namens het team van de Wizard,

Ria Witteveen (teamleider gr 1-5)
Robert Hendriks (teamleider gr 6-8)

