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Paasviering
Volgende week donderdag, 29 maart, wordt Pasen gevierd in alle klassen.
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 5 wordt door de OR met hulp van de klassenouders een gezellig
Paasontbijt verzorgd. Willen de leerlingen van groep 3 t/m 5 hiervoor, uiterlijk woensdag, hun eigen
bord, bestek en beker in een plastic tas met naam erop meenemen? In groep 1, 2 en 3 komt de
Paashaas op bezoek om samen met de kinderen Paaseieren in de klas te zoeken.
De leerlingen van de bovenbouw krijgen namens de OR 's middags een heerlijke muffin en een flesje
drinken aangeboden.
En natuurlijk is er voor alle leerlingen een chocolade paasei!
Namens de Paas-commissie wensen wij iedereen fijne Paasdagen toe!

Leerkrachten
Anneke Jonkers knapt na meer dan twee weken ziek zijn weer een beetje op. Anneke hoopt volgende
week te kunnen starten met een aantal werkzaamheden.
Marjan Timmer heeft na een aantal maanden afwezigheid en re-integratie haar werkzaamheden als
juf van groep 4a weer opgepakt. Wij wensen Marjan veel succes.
Marleen Melssen heeft na lange afwezigheid haar werkzaamheden weer hervat en geeft op de
donderdag weer les in groep 6a en op vrijdag in groep 1a. Wij wensen Marleen veel succes!

Brandts Buyspark
Robert Hendriks en Ria Witteveen zijn in overleg met de gemeente en Stichting Tevreden over de
inrichting van het park. Binnenkort gaat Stichting Tevreden de omwonenden vragen hoe zij de
inrichting zien en koppelen dit terug aan ons en de gemeente. Wij hopen binnen afzienbare tijd
plannen te kunnen maken met als uiteindelijk doel een aantrekkelijke (speel)plek voor de kinderen
van de scholen en de direct aanwonenden.

Schoolplein
Voor het nieuwe groene schoolplein hebben wij een contract afgesloten met ‘Juffertje in het Groen’
voor het maken van het ontwerp . Zij heeft inmiddels een vlekkenplan gemaakt en dit plan gaan wij
samen met haar aanpassen zodat zij het uiteindelijke ontwerp kan maken. De verwachting is dat er
nog dit jaar gestart kan worden met de werkzaamheden. Het zal, doordat wij nog niet het geld dat
nodig is bijeen hebben, stapsgewijs gedaan worden.

Onderzoek
Begin april doet de Wizard mee aan een onderzoek ten behoeve van de ‘normering leestoetsen’. Alle
kinderen van groep 3-8 (geanonimiseerd) doen hier aan mee. Doel is om meer inzicht te krijgen in de
effectiviteit van het leesonderwijs op De Wizard. Volgende week krijgt u hier meer informatie over.

Nieuwe taalmethode
Op dit moment zijn we druk bezig met het uitzoeken van een nieuwe taal-spelling methode. De
methode die we op dit moment gebruiken is aan vervanging toe. In verschillende groepen worden
momenteel twee methoden uitgeprobeerd die zijn gekozen na een selectieprocedure. De ervaringen
die we hiermee opdoen zullen uitermate belangrijk zijn bij de uiteindelijke keuze. Voor de
zomervakantie moet de keuze gemaakt zijn.

Hartelijke groet,
team de Wizard

