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Vacature nieuwe directeur
In de vorige nieuwsbrief vanuit het bestuur bent u op de hoogte gesteld hoe de procedure
voor de nieuwe directeur gaat verlopen. De vacature is inmiddels op diverse media geplaatst
en tot 25 juni hebben kandidaten de tijd om te reageren. De sollicitatie gesprekken vinden in
juli plaats. Rekening houdend met een opzegtermijn van twee maanden gaan we er vanuit
dat we op één oktober een nieuwe directeur op de Wizard kunnen verwelkomen.
Anneke Jonkers start per één augustus a.s. met een nieuwe baan als directeur op de
Openbare Dalton Basisschool de Branink in Laren (Gld.)
We wensen haar heel veel werkplezier en succes toe.
Formatie
We leggen op dit moment de laatste hand aan de puzzel van de formatie en in de
voorlaatste week voor de vakantie kunt u hierover een brief verwachten. Wat fijn is en wat
we al wel kunnen mededelen is het feit dat we de huidige drie groepen drie in stand kunnen
houden. Dat wil zeggen dat we komend schooljaar drie groepen vier hebben. Dit is wel iets
wat we elk jaar weer opnieuw moeten berekenen en bekijken.

Binnen klimaat
De afgelopen mei maand was het prachtig mooi zomers weer en nu begin juni houdt het
mooie weer ook nog aan. We merken dat in de school en met name op de bovenverdieping
de warmte blijft hangen. De C02 is in alle lokalen gelukkig nog wel steeds op orde.
We hebben extra ventilatoren aangeschaft en laten de kinderen veel water drinken.

Voetbal nieuws
In de afgelopen meivakantie hebben 14 teams van De Wizard meegedaan aan het jaarlijkse
Schoolvoetbaltoernooi op de velden van de Kon. UD. 1 team van onze school is
ongeslagen kampioen geworden. Dat was team 5. Een jongensteam uit de groepen 6b en 6c.
Als gevolg daarvan mochten zij op woensdagmiddag 23 mei meedoen aan de halve finales
van district Oost in Varsseveld. Ook hier werden zij 1e! 1 gelijkspel en de rest gewonnen! Als
gevolg daarvan mochten zij ook meedoen aan de finale in Didam afgelopen zaterdag 2 juni.
Drie scholen streden om de eerste plaats die recht gaf op deelname aan de landelijke finale.
Helaas werd er verloren van een school uit Zwolle. Na een peptalk van de coaches werd er
fanatiek gestreden tijdens de laatste wedstrijd. Na eerst een 2-0 voorsprong te hebben
verspeeld richtte de Wizard zich toch weer op en won uiteindelijk met 3-2. Hiermee zijn ze
2e geworden van district Oost. Een fantastische prestatie! Een groot compliment voor
spelers en leiders en ook een bedankje aan ouders die aanwezig zijn geweest op de diverse
speeldagen en gereden hebben.
Onze Kanjers waren: Rayhan Riepma, Ersin Kiliç, Raffaël Bleijenberg, Max de Winter, Tim
Hakeboom en Calvin Borgonjen uit 6b. En Efe Aküzüm, Tycho Wanrooij, Rayen
Ramautarsing, Boris van Dieren en Jaidy Broeknellis uit 6c. De leiders waren Sander
Wanrooij, Patrick Broeknellis en Wout van Dieren.
Nogmaals van harte gefeliciteerd en we zijn heel trots op jullie!

Schoolplein
Zaterdag 30 juni wordt begonnen met de eerste werkzaamheden op het schoolplein. Een
aantal ouders heeft zich al opgegeven om te komen helpen. Nienke en Ria zijn ook aanwezig
op deze dag en wij zouden het fijn vinden als er nog een aantal ouders willen helpen.
(timmermannen kunnen we zeker gebruiken) Wij werken deze dag in twee shifts, 9.30-12.30
uur en 13.00- 16.00 uur. Voor broodjes en koffie/ thee wordt gezorgd.
Lijkt het u leuk dan kunt u zich opgeven bij Nienke Stegeman n.stegeman@dewizard.nl.

Belangrijke data

Schoolkamp groepen 8

ma. 11-06 t/m wo. 13-06

Schoolreis groepen 1 & 2 do. 21-06
Schoolreis groepen 7
do. 21-06
Lang Weekend

vr. 22-06 t/m ma. 25-06

Schoolreis groepen 3

do. 28-06

