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Nieuws van de directie.
Van de directie.
De herfstvakantie ligt alweer achter ons, we zijn leeg gewaaid en weer fris en
fruitig aan het volgende blok van het schooljaar begonnen. Het eind van het
kalenderjaar komt zo langzamerhand in zicht, dat betekent een boel gezellige
activiteiten en drukte op de scholen. Tussendoor zijn we hard aan het werk om
de kinderen dagelijks het beste uit zichzelf naar boven te laten halen.
Met het oog op de snel veranderende maatschappij en de daarbij horende ontwikkelingen, zijn we er van overtuigd dat de leerlingen naast cognitieve vaardigheden als lezen, rekenen en spelling, ook moeten leren beschikken over andere vaardigheden om hun kansen maximaal te kunnen benutten in de toekomst. Voor elk kind zullen deze vaardigheden al in meer of mindere mate aanwezig zijn op bepaalde gebieden. En ook voor elk kind zijn er nog gebieden te
ontwikkelen. De leerweg zal dan ook per kind verschillen, dat is een belangrijke reden waarom wij in ons onderwijsteam kiezen om gepersonaliseerd te gaan
werken en leren. Om samen met de kinderen op zoek te gaan naar hun talenten
en de gebieden die ze willen/moeten ontwikkelen richt het team zich de komende periode op het voeren van doelgerichte coachgesprekken met de leerlingen.
Om hier een goede start mee te kunnen maken gaan we op 20 en 21 november
met elkaar naar Epe om 2 studiedagen te volgen in het kader van het voeren
van de juiste gesprekken met kinderen. De leerlingen hebben deze dagen vrij.
Samen met de medewerkers van Kunskapsskolan hebben we een mooi, inspirerend en ook intensief programma voor de tweedaagse in elkaar gezet.
Naast het werken aan het onderwijsconcept houdt ook de huisvesting van onze
gebouwen ons bezig. In Wesepe ligt het rapport rondom het voorzieningenhart
bij de gemeente Olst-Wijhe. Omdat de realisatie van een dergelijk voorzieningenhart mede afhankelijk is van de financiering vanuit de gemeente, zijn we erg
benieuwd naar de reactie uit de gemeenteraad. We hopen binnen enkele jaren
het voorzieningenhart te kunnen realiseren, mocht het echter op de lange baan
worden geschoven, zullen we een ander scenario voor de school en kinderopvang moeten bedenken en uitvoeren.
In Wijhe zijn we in afwachting wat de scholen van Mijn Plein gaan doen. Voor
een maximaal resultaat en optimale mogelijkheden voor nieuwe huisvesting is
het van belang dat ALLE scholen richting het SPOC-terrein gaan. Tot die tijd
zitten wij nog op 2 locaties, maar gaan we binnenkort al wel onderzoeken waar
mogelijkheden zijn om eventueel eerder met de beide scholen samen op een
plek te kunnen werken. We merken namelijk een fijne en constructieve samenwerking tussen de beide scholen. De overgang is heel soepel verlopen. Om nog
meer rendement uit deze samenwerking te kunnen halen is het wenselijk op
termijn in 1 gebouw te kunnen werken. Via de klankbordgroep van ouders van
beide scholen houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en als er concrete zaken te melden zijn dan hoort u die natuurlijk rechtstreeks van ons!
Op onze scholen zullen de komende maand de eerste contactavonden plaatsvinden. Hoewel er nog niet veel ‘toetsgegevens’ voorradig zijn, vinden we het belangrijk met u in gesprek te gaan over de vorderingen en ontwikkeling van uw
kind(eren). Elders in deze nieuwsbrief leest u nogmaals de exacte data en hoe u
aan kunt geven wanneer u een bepaalde datum echt niet kunt. Omdat we een
goed en open contact tussen ouders en school erg belangrijk vinden, kijken wij
uit naar uw komst tijdens deze gesprekken.
In deze nieuwsbrief treft u, zoals gebruikelijk, een terugblik van activiteiten en
een vooruitblik op de komende periode. Wij wensen u alvast veel leesplezier!
Hartelijke groeten uit de directiekamer,
Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp
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tweedaagse
Op 20 en 21 november zullen wij met ons hele APT team een tweedaagse volgen. Tijdens deze tweedaagse zal het centrale
thema zijn: gepersonaliseerd leren. Welk onderwijs gunnen wij de kinderen van Wijhe– Wesepe? Wat willen we daarin
vooral ontwikkelen? Wij zullen te zijner tijd de opbrengsten hiervan met u delen.
contactgesprekken
Op 25 en 28 november vinden de contact gesprekken plaats. Voor de locatie Kolkweiden zijn deze facultatief. Voor de locatie
Achter de Hoven zullen wij met alle ouders een gesprek voeren. Dit vanwege het feit dat het op deze locatie gebruikelijk was
een rapport mee te geven in deze periode. Voor de gesprekken zult u weer een uitnodiging ontvangen in de Parro app.
Voorbereiding sint en kerst
Inmiddels zijn alle voorbereidingen rondom Sint en Kerst alweer in volle gang. Binnenkort zult u van de commissies hierover
nader bericht ontvangen.
Talentontwikkeling
In november starten we met ons eerste blok talentontwikkeling. Dit blok staat in het teken van
“lichaamsslim”. De leerlingen van de bovenbouw zullen 2 lessen freerunning of een les hiphop krijgen.
Daarnaast zullen zij nog 2 lessen krijgen die te maken hebben met lichaamslim.
Nieuws van “Achter de Hoven”
Rapport
Op 22 november zullen de leerlingen hun rapport meekrijgen. Tijdens de gesprekken kan hierover gesproken worden.
Daarnaast zullen wij tijdens de oudergesprekken stil staan bij de algemene ontwikkeling van uw kind(eren).
Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek hebben verschillende leerlingen van de Tellegenschool meegedaan aan de zwerfboekenspeurtocht. Van alle inzendingen is Sam Fiet uit groep 2 verkozen tot winnaar.
Voorleeskampioen
Op vrijdag 18 oktober hebben alle voorleeskampioenen van de groepen 4,5,6,7 en 8 voorgelezen aan de gehele school. Liz,
Jesper van Meel, Guus, Tess en Frank hebben het allemaal heel goed gedaan. Uiteindelijk is Frank Zuidema uit groep 8
voorleeskampioen geworden. Goed gedaan Frank!

Nieuws van “de Kolkweiden”
Schoolkrantredactie
Zoals u weet wordt de Peperazzi niet meer uitgegeven. Daarvoor in de plaats hebben we een schoolkrantredactie
opgezet.
Deze redactie bestaat uit leerlingen van groep 7/8 die het leuk en interessant vinden elke maand nieuws vanuit de
school te plaatsen op de website.
Onder het kopje nieuws vindt u het maandnieuws en ook nieuws vanuit de redactie. Zij proberen elke maand het laatste nieuws vanuit de groepen te publiceren,
een interview te houden en het zonnetje van de maand te kiezen.
Houdt u de website ook hiervoor in de gaten?
Zwerfboeken speurtocht
Gido Hendrix (groep 4) heeft de boekenbon gewonnen van de zwerfboeken speurtocht. Goed gedaan Gido! Hopelijk
kun je er wat leuks van uitzoeken!
Fruit in de kleine pauze
Wij zouden het fijn vinden wanneer alle kinderen 2 fruit meenemen voor de pauze van 10 uur. En gelieve dus geen
koek, reep o.i.d. Dank voor uw medewerking!
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Data boeken wisselen onderbouw
Op 8 en 22 november en 6 en 20 december kunnen er weer biebboeken gewisseld worden door de onderbouw kinderen.

Agenda van november

5 november

Locatie Kolkweiden: kijkuurtje ouders tot 9.30
uur

6 november

MR vergadering

7 november

Nationaal schoolontbijt

9 november

Oud papier Achter de Hoven

13 november

Meespeelochtend voor 2-3 jarigen van 9 tot 10
uur
OR vergadering Achter de Hoven

20 en 21 november

Studiedagen; alle kinderen vrij!

25 en 28 november

Contactgesprekken

26 november

OV vergadering Kolkweiden

28 november

Kleuters van beide locaties op bezoek bij de
Burgemeester

De jarigen van de maand november:
Op locatie “de Kolkweiden” vieren de volgende kinderen feest:
1 Mustafa Alied groep 3
1 Sem Makele Redi groep 2
4 Oscar Bulanov Andersen groep 6
10 Nour Alhamoud Alkal groep 6
15 Quincy van de Vegte groep 3
22 Iris Schurink groep 5
23 Tom Geurts groep 4
27 Rawan Alhamoud Alkal groep 8

En op locatie “Achter de Hoven” zijn er in november geen verjaardagen te
vieren.

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd en een hele gezellige dag gewenst!

