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De Nationale Voorleesdagen 2018
Op 24 januari zijn in het hele land De Nationale Voorleesdagen weer gestart. Traditiegetrouw
trapten wij deze op school af op een feestelijke manier. Alle groepen hebben vanuit de OR
een fijn nieuw voorleesboek ontvangen én op woensdag de 24e hebben alle kinderen
genoten van een (extra) voorleesmoment onder het genot van een glaasje ranja en een
plakje ontbijtkoek.

Schaatsen
De kleuters van de groepen 1 en 2 zijn maandag 29 januari naar de Scheg geweest en
kregen een clinic ‘schaatsen’. De begeleiders van de Scheg hebben de kinderen
spelenderwijs de beginselen van het schaatsen bijgebracht.
In de groepen 1 en 2 zijn we deze weken met het thema winter bezig en het vervolg is het
thema Olympische Winterspelen vandaar dit hele uitje!

Lego League
Beste allemaal,
We hebben zaterdag een fantastische wedstrijddag meegemaakt in Leeuwarden. 50 Teams
uit Nederland, België en Luxemburg. Helaas hebben we geen prijs gewonnen, maar het feit
dat we mee mochten doen als basisschool in een toernooi met vrijwel uitsluitend teams uit
het voortgezet onderwijs was voor ons al een hoofdprijs. Dankzij onze sponsor (Topicus uit
Deventer) droegen we speciale T-shirts van de Lego League (Hydro Dynamics) en als
beloning hebben we van onze sponsor allemaal een prachtige Virtual Reality bril gekregen.
Het was wel een lange dag, om half 8 's ochtends vertrokken we met 15 auto's en we waren
's avonds om 20.00 weer terug.
De kinderen hebben genoten van alle voorbereidingen en beleefden een dag, die ze nooit
zullen vergeten.
Mede namens team "de Wizards", supporters en begeleiders,
Met vriendelijke groet,
Gerard, coach
Onderstaand linkje een artikel van de plusklas in de krant van de Deventer Post.
https://www.deventerpost.nl/nieuws/algemeen/351094/de-wizards-doen-ervaring-op-bij-debeneluxfinale-first-lego-league-?redir

Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn in de week van 19 t/m 22 februari a.s. Intekenen voor de
contactgesprekken kan vanaf morgen. U ontvangt een uitnodiging hiervoor via de mail of via
de Parro-app. De kinderen zijn welkom bij deze gesprekken (uitgezonderd groepen de
groepen 3).
Groepen 1-2: ouders bepalen zelf of kinderen meegaan, is eigen keuze
Groepen 3: kinderen niet mee
Groepen 4-8: kinderen mee

Logopedisch spectrum
Graag informeren wij u over de waarnemend logopedisten van Logopedisch Spectrum
Nederland op locatie de Wizard in Deventer.
Christel Niks
Vanaf woensdag 14 februari zal Christel elke woensdagochtend op de
Wizard aanwezig zijn.
Christel is inmiddels zes jaar werkzaam bij Logopedisch Spectrum
Nederland. Ze is gespecialiseerd in OMFT (zoals slissen), dyslexie en
sensorische informatieverwerking.
Christel is bereikbaar op telefoonnummer: 06 18 47 40 85.

Lindy Mannes
Vanaf maandag 5 februari zal Lindy elke maandag en dinsdag op de
Wizard aanwezig zijn.
Lindy is inmiddels zes jaar werkzaam bij Logopedisch Spectrum
Nederland. Ze is gespecialiseerd in OMFT (zoals slissen) en dyslexie.
Naast logopedist is zij werkzaam als praktijkondersteuner voor
Logopedisch Spectrum Nederland.
Lindy is bereikbaar op telefoonnummer: 06 14 43 58 26.

De waarneming door Christel en Lindy is tijdelijk en zal duren totdat er permanente geschikte
vervanging is gevonden.
Met vriendelijke groet,
Logopedisch Spectrum Nederland

Belangrijke data
19 t/m 22 februari
Vrijdag 23 februari
26 februari t/m 2 maart

Oudergesprekken
Studiedag team (alle kinderen vrij)
Voorjaarsvakantie

