Nieuwsbrief Wizard 2 november 2018

Opknappen schoolplein
Zaterdag 10 november is er weer een klusdag voor ons schoolplein. Help je ook mee? Meld je even
aan bij juf Nienke Stegeman (n.stegeman@dewizard.nl) of bij juf Ria Witteveen
(r.witteveen@dewizard.nl). Geef even aan of je de ochtend, de middag of de hele dag kunt.
Oudergesprekken
In de week van 19 t/m 23 november zijn er oudergesprekken. Voor de groepen 3 en 8 zijn deze
gesprekken verplicht. Voor de overige groepen zijn de gesprekken facultatief. Dat betekent dat zowel
ouders als leerkracht kunnen aangeven of een gesprek wenselijk is. De centrale ouderavond is op
dinsdag 24 november. Jullie ontvangen binnenkort een uitnodiging via de Parro-app.

Kijken in de klas
We willen jullie als ouders graag meer bij de school betrekken en laten zien wat we in de klas doen.
In de week van 26 t/m 30 november maken we een start met “kijken in de klas”. In alle groepen
kunnen ouders van 8.30 uur tot 10.00 uur in de klas komen kijken. Er zijn wel een paar spelregels:
- 3 blokken van 30 minuten
- maximaal 3 ouders per blok (dus maximaal 9 ouders per ochtend)
- vooraf intekenen via de Parro-app
In de groepen zullen 3 stoelen/krukjes klaargezet worden. We realiseren ons dat de we niet alle
ouders zullen ontvangen in deze eerste week van “kijken in klas”. Na deze week zullen we evalueren
en eventueel later in het schooljaar nog een keer de klassen open stellen.
Reminder inloop 8.15 – 8.30 uur
Om drukte op de gangen te voorkomen tijdens de inloop aan het begin van de ochtend is de regel
dat ouders van groep 4 en hoger alleen in de eerste week na een vakantie mee naar binnen gaan om
hun kind naar de kapstok te begeleiden. Deze eerste week na de herfstvakantie is nu voorbij. Vanaf
volgende week gaan de kinderen van de groepen 4 en hoger weer zelfstandig naar hun lokaal.
Belangrijke data
datum
Zaterdag 10 november
16 t/m 23 november
Dinsdag 27 november
19 t/m 23 november
26 t/m 30 november
Woensdag 28 november
Vrijdag 30 november

activiteit
Klusdag schoolplein
Week van de mediawijsheid
Ouderavond mediawijsheid
Oudergesprekken
Kijken in de klas
pietenochtend
Groep 3 voorstelling Sinterklaasboot Havenkwartier Deventer

