12 oktober 2018
Nieuwsbrief 3
Goede start
Wat een ontvangst kreeg ik op maandag 1 oktober! De kinderen stonden opgesteld in een
erehaag tot ver op het winkelcentrum. “Highfivend” ben ik de school in gelopen en daar bleek
dat de erehaag doorging op de begane grond en de eerste verdieping. Sinterklaas zou op
zo’n ontvangst jaloers kunnen zijn.
Voordeel van deze ontvangst was dat alle kinderen in een klap weten wie de nieuwe
directeur van De Wizard is. Toen ik vorige week woensdagmorgen tijdens de opening van de
kinderboekenweek buiten aan het voorlezen was vertelden zij aan hun ouders wie die
meneer met het boek van Roald Dahl was. Mooi!
Op dit moment zit ik in de fase van kennismaking. Met de teamleiders, de ib-ers, de
medezeggenschapsraad, bso De Company enz. Na de herfstvakantie ga ik daar mee verder.
Ik heb de eerste studiedag van het team bijgewoond en de eerste bouwvergadering met de
juffen en meesters van de bovenbouw. De landing is ingezet zal ik maar zeggen. Hoewel ik
op veel zaken nog bijgepraat moet worden, kan ik al wel aangeven dat het een zachte
landing wordt. Mede dankzij de inzet van de teamleden en de medezeggenschapsraad. Ik
voel me zeer welkom. Dank.
Auke van Selling

Auke week eerder herfstvakantie
Toch zal De Wizard het de komende week zonder directeur moeten stellen. Mijn vorige baan
was in vakantieregio zuid en daar begint vandaag de herfstvakantie. Ik had al een vakantie
geboekt en vlieg vandaag naar Spanje. Tijdens de herfstvakantie van De Wizard zal ik
daarentegen regelmatig op school zijn om in dossiers te duiken.

Even voorstellen…
Mijn naam is Ingeborg Stiekema en ik geef les in groep 4B van de Wizard.

Samen met mijn man en 3 kinderen woon ik in Nieuw-Heeten. Voordat ik in het onderwijs
terecht kwam ben ik 13 jaar werkzaam geweest bij de Bank. Na een reorganisatie heb ik het
besluit genomen een andere kant op te gaan. Ik dacht dat financiële administratie mij geluk
zou brengen maar het onderwijs lonkte. Nadat ik de studie op de Pabo afgerond had ben ik
her en der gaan invallen. Toen er een vacature voorbij kwam van de Wizard heb ik daar
direct op gesolliciteerd. Nu ik al een tijdje onderdeel uitmaak van de Wizard kan ik zeggen
dat ik het er erg naar mijn zin heb. Onderwijs is niet alleen lesgeven maar brengt ook taken

met zich mee. Eén van die taken is Pestcoördinator/Vertrouwenspersoon. Ria heeft mij
gevraagd om deze taak voor school te vervullen. Dat doe ik graag.
Wat kunnen u en uw kind van mij verwachten.
Denkt u dat uw kind gepest wordt of dat het wellicht de pester is, dan kunt u dat allereerst
met de leerkracht van uw kind bespreken of uw kind gaat naar zijn/haar leerkracht.
Misschien is er iets in de thuissituatie dat belangrijk is te melden. Ook dat communiceert u of
uw kind allereerst met de betreffende leerkracht. De leerkracht schakelt mij in als het verder
moet gaan dan korte gesprekjes. Heeft u of uw kind het gevoel niet genoeg gehoord te
worden dan kan ik ook ingeschakeld worden.
Omdat ik nog geen bekend gezicht ben in de school en ik uw kind mijn vertrouwen wil geven
kom ik binnenkort in de groepen om mij aan hen voor te stellen. Op elke woensdagmiddag
tot 15.00 uur kunt u of uw kind bij mij in de klas komen als er iets te bespreken is. Indien er
meer tijd nodig is maken we een vervolgafspraak.

Beste kinderen van de Wizard,
In de week van 2 t/m 5 oktober konden er lege flessen worden ingeleverd. Dat geld is voor
de tuin van het Deventer ziekenhuis.
Dank zij jullie is er een bedrag van 16.35 bijgekomen.
Ik ga nog even door met acties. Bij de AH kunnen tot eind van de maand de flessen bonnen
worden ingeleverd.
Dank jullie wel voor jullie bijdrage,
Met vriendelijke groeten,
Anne-britt Draaijer
Aanmelden leerlingen
Het nieuwe schooljaar lijkt nog ver weg, maar De Wizard kijkt toch al een beetje vooruit.
Naar de groepsverdeling, de inzet van leerkrachten. Om zo goed mogelijk te kunnen plannen
is het van belang dat we weten op hoeveel leerlingen we kunnen rekenen. Wordt uw kind
vóór 1 oktober 2019 vier jaar, dan is het verstandig het aan te melden. Vuistregel voor het
moment van inschrijven is rond de derde verjaardag, maar eerder mag ook.

Tot ziens
In een van de eerdere nieuwsbrieven heb ik aangegeven dat ik na de herfstvakantie de
Wizard ga verlaten. Dit komt steeds dichterbij en daarom wil ik deze nieuwsbrief gebruiken
voor een kort afscheidswoord. De afgelopen 7,5 jaar heb ik met enorm veel plezier als
teamleider bovenbouw gewerkt op de Wizard. Ik heb genoten van mijn fijne collega’s,
prettige ouders en vooral van fantastische kinderen. Ik sla een andere weg in als methode
adviseur voor Zwijsen. Een heel ander vak maar toch nog steeds een relatie met het
basisonderwijs waar mijn hart ligt. Ik wil jullie van harte bedanken voor het vertrouwen en de
prettige contacten de afgelopen jaren. Ongetwijfeld zal ik mijn gezicht ook na de
herfstvakantie nog wel eens op de Wizard laten zien, al was het maar om even lekker te
dollen met de kinderen. (tenzij ze me natuurlijk al na een week zijn vergeten…)
Tot ziens! Robert Hendriks

Belangrijke data





Schoolfotograaf van 16 t/m 18 oktober
Herfstvakantie, maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober.
Maandag 29 oktober studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Dinsdag 30 oktober, ontruimingsoefening

Fijne herfstvakantie
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de herfstvakantie. Bij deze alvast een fijne herfstvakantie
gewenst.

Met vriendelijke groet, mede namens het team van de Wizard,
Auke van Selling

