Nieuwsbrief onderwijsteam Wijhe– Wesepe
Nieuwsbrief december 2019

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar.
2019 was een goed en bijzonder jaar voor onderwijsteam
APT en haar scholen. Er zijn in Wijhe en Wesepe mooie
stappen gezet om ons onderwijs toekomstbestendiger te
maken en we zijn hard op weg richting gepersonaliseerd
werken met de leerlingen. Dagelijks hebben we mogen
bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind(eren) en dat
hebben wij met veel passie en plezier gedaan.
Recent kijkt het team terug op een intensieve en heel
waardevolle tweedaagse. We hebben getraind in het voeren van goede gesprekken. Goede gesprekstechnieken
zijn nodig om samen met de kinderen te komen tot heldere doelen die bijdragen aan nog effectiever leren door
de kinderen. Zowel in Wijhe als in Wesepe lopen de nodige onderzoeken naar aanleiding van Scholen voor
Morgen. In Wijhe onderzoeken we welke mogelijkheden
er zijn om op termijn op een plek samen te werken. In
Wesepe wordt de haalbaarheid van het voorzieningenhart, met daarin de school nabij het Wapen van Wesepe
en de kerk, onderzocht. Prachtige processen om te komen tot nog beter en sterker onderwijs voor alle kinderen.

De laatste maand van het kalenderjaar vieren we op de
scholen het feest van Sinterklaas en toveren we de
locaties om in kerstsfeer, om relatief rustig en vooral gezellig het jaar met elkaar af te ronden.
Rest mij u allen heel hartelijk te bedanken voor uw steun
en vertrouwen in 2019. Wij wensen u gezellige feestdagen, een goede jaarwisseling en alle goeds voor 2020.

Hartelijke groeten,
Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp
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Sint en kerst
De december maand staat altijd in het teken van Sint en Kerst. Een gezellige tijd! Via aparte brieven en de Parro app wordt u
op de hoogte gehouden van deze beide feestelijkheden. We gaan er samen met de kinderen een gezellige maand van maken!
Ontruimingsoefeningen
Op alle locaties zijn er in november of december ontruimingsoefeningen geweest. Wij plannen deze oefeningen tweemaal per
jaar om de kinderen vertrouwd hiermee te laten raken. Deze ronde was aangekondigd, een volgende oefening zal onaangekondigd zijn, zodat ook leerkrachten en kinderen niets weten. Hiermee proberen wij ook een zo reëel mogelijke situatie na te
bootsen. Ook dan zullen wij u dit achteraf uiteraard laten weten.
Proosten op het nieuwe jaar
Op beide locaties willen wij graag het nieuwe jaar inluiden. Dit doen wij samen met de kinderen op maandag 6 januari 2020 .
We hopen dat 2020 weer een mooi jaar wordt!

Nieuws van “Achter de Hoven”
Oud papier
Op zaterdag 8 juni is er 5.040 kilo opgehaald. Dat heeft € 171,36 opgeleverd.
Op zaterdag 13 juli is er 7.340 kilo opgehaald. Hiervoor hebben we € 249,56 gekregen.
Op zaterdag 31 augustus is 7.000 kilo opgehaald en dat heeft € 238,00 opgeleverd.
Zaterdag 5 oktober is 6.140 kilo opgehaald. Hoeveel we daar voor zullen krijgen, is nog niet bekend.

Dit zijn de oud papier opbrengsten van de afgelopen maanden. Er is hard gewerkt door iedereen! Bedankt voor ieders
inspanning!

Nieuws van “de Kolkweiden”
Voorleeskampioen
Op vrijdag 18 oktober hebben alle voorleeskampioenen van de groepen 5,6,7 en 8 voorgelezen aan de
hele school! Wiep ten Klooster is de kampioen geworden! Gefeliciteerd Wiep en succes in de volgende ronde!

Sinterklaas
In tegenstelling tot andere jaren komt Sinterklaas dit jaar wat later op de dag naar ons omdat hij vreselijk druk is die dag. Vanaf 11 u
om 11 uur gaan we met zijn allen aan de Kolkweiden staan om hem te verwelkomen. Daarna gaan we met alle kinderen
naar binnen om er samen een gezellig feest van te maken. We werken die dag volgens het continue rooster en willen
u vragen uw kind(eren) een broodje mee te geven. Alle kinderen blijven dus over. Om 14.30 uur zijn alle kinderen vrij!
Oud Papier
De opbrengsten oud papier waren als volgt: juni 2019; 4560 kg en € 189,04; juli 2019 7240 kg en € 246,16 en tot slot
September 2019: 10480 kg en € 356,32. Iedereen die geholpen heeft, bedankt!
Andere schooltijden
Op woensdag 22 januari van 19.30 tot 21.00 uur is er een informatie avond over andere schooltijden. Wij hopen veel
Mensen te mogen verwelkomen. Nadere informatie volgt nog.
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Agenda van december
5 december

Sinterklaas viering

10 december

GMR vergadering

18 december

kerstvieringen

20 december

Start kerstvakantie om 12.00 uur voor alle

6 januari 2020

Proosten op het nieuwe jaar

De jarigen van de maand december:
Op locatie “de Kolkweiden” vieren de volgende kinderen feest:
1 Sarah de Jonge groep 3
27 Milan Henrix groep 7
30 Sven Kwakkel groep 5
31 Xander van Wijhe groep 7

En op locatie “Achter de Hoven” zijn de volgende kinderen jarig:
1 Xavi Peters groep 3
3 Isa Jansen groep 5
4 Joost Grootenhuis groep 4
17 Liz Schoterman groep 4
18 Febe Krijt groep 7
21 Bryan Klomp groep 8
21 Dylan Klomp groep 8
27 Brent Fransen groep 8

ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG GEWENST!

