maart 2020
Van de directie
Aan het weer is het nog niet zo te merken, maar we gaan het voorjaar in. De voorjaars
vakantie is voorbij en wij richten ons op de scholen op de 2e helft van het schooljaar. De
midden-toetsen zijn afgenomen en in het team besproken en de vaardigheden en
ontwikkelingen van uw kind(eren) worden besproken tijdens de contactmiddag en avond.
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In Wijhe wordt op de achtergrond hard gewerkt aan de gezamenlijke, tijdelijke, huisvesting van de openbare school. Deze school zal, tot de nieuwbouw op het SPOC-terrein een
feit is (2022) gaan draaien in het gebouw aan de Kolkweiden. Er zal vanaf augustus
aanstaande geen sprake meer zijn van Tellegen en Peperhof, maar de fusieschool zal
verder gaan onder een nieuwe naam. Het gebouw, maar ook het terrein rondom het gebouw, zal aan een kritische blik worden onderworpen en aangepast worden naar de wensen van eigentijds onderwijs. De binnenruimte zal enigszins heringericht worden om beter te kunnen voldoen aan de eisen die het huidige onderwijs stelt, daarnaast zullen we
het speelterrein onder handen nemen. We willen een frisse start maken met de nieuwe
school en daar zijn enige aanpassingen voor nodig.

Heeft u hierover nog tips of ideeën, laat ze ons dan alstublieft weten! Een aantal praktische zaken zoals veilige verkeersbewegingen, het samenstellen van een nieuwe MR en
afgestemde schooltijden worden ook meegenomen in de plannen. Mooie ontwikkelingen
die de kwaliteit van het onderwijs aan uw kind(eren) ten goede komt. Wij kunnen ons
voorstellen, dat naast het enthousiasme over de vernieuwingen en aanpassingen, er ook
vragen en bedenkingen zijn. Blijft u daar niet mee rondlopen, kom het ons melden. Als
wij weten waar we extra aan moeten denken, of wat belemmeringen voor u zijn, dan kunnen we daar samen een oplossing voor zoeken!
In Wesepe zit er ook schot in de zaak rondom het voorzieningenhart. Momenteel worden
berekeningen gemaakt over nieuwbouw van de school binnen het voorzieningenhart
nabij het Wapen van Wesepe. Wat maakt een en ander betaalbaar, waar kunnen we
krachten bundelen, elkaar in medegebruik vinden en wat levert dat financieel op. De
gemeente Olst-Wijhe heeft toegezegd nader onderzoek naar haalbaarheid te willen doen
als we met een goed plan komen. De stuurgroep, waarin naast de school ook PB,
sc Wesepe, de kerk, het Wapen van Wesepe en de gemeente vertegenwoordigt zijn, is er
van overtuigd dat wij een goed en haalbaar plan op tafel kunnen brengen. Voor de
zomervakantie zal er een beslissing worden genomen. Wij vertrouwen op een goede
afloop. De A. Bosschool is onlosmakelijk met het dorp Wesepe verbonden en verdient
een plek in het voorzieningenhart!
Naast deze werkzaamheden die vooral op de toekomst gericht zijn, wordt er dagelijks op
de APT-scholen keihard gewerkt om het beste uit het onderwijs en de kinderen naar
boven te halen. Welke activiteiten daar de komende maand aan gekoppeld worden, kunt
u weer lezen in deze nieuwsbrief.
Hartelijke groet, Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp
directie onderwijsteam APT Wijhe-Wesepe
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Schoolschaatsen
Wij mogen met allebei de locaties gaan schoolschaatsen in de Scheg in Deventer. Super leuk om te
doen met alle kinderen! Wanneer kinderen schaatsen hebben mogen ze deze uiteraard meenemen,
wanneer dat niet het geval is dan kunnen er schaatsen geleend worden bij de Scheg.
Locatie de Kolkweiden gaat schaatsen op maandag 9 maart aanstaande.
Locatie Achter de Hoven gaat schaatsen op woensdag 11 maart aanstaande.
Wij hebben er al erg veel zin in!
Studiedag stichting de Mare
Op woensdag 25 maart is de tweejaarlijkse studiedag van Stichting de Mare.
Dit jaar in het teken van de “kunst van omdenken”. Die dag zijn alle kinderen vrij!
Opa en oma koffie uurtje
In tegenstelling tot wat op de jaarkalender vemeld staat, is het opa en oma koffie uurtje op dinsdag
24 maart van 9.00 uur tot 10.00 uur . Alle opa’s en oma’s mogen dit uurtje bij hun
kleinkind(eren) in de klas komen kijken. Wij hopen veel opa’s en oma’s te mogen begroeten.
Veldtocht
Van vrijdag 17 april tot en met donderdag 23 april 2020 wordt er weer een Culturele Veldtocht gehouden.
Dit jaar met het thema Vrijheid. Vrijheid in de breedste zin van het woord. Over de afsluiting van dit project zult
u nog nadere informatie ontvangen!

Om alvast te noteren….
Op vrijdag 8 mei komt schoolfotograaf Stefan Kemper naar Achter de Hoven en op maandag 11 mei
naar de Kolkweiden.
MR 2020– 2021
Nieuwe school, nieuwe situatie, nieuwe MR !!
Omdat we in de loop van 2020 in een nieuwe samenstelling verder gaan, zoeken we voor de MR nieuwe ouders. Heeft U belangstelling om deel uit te maken van de medezeggenschapsraad? Meld U zich
dan bij een van de leden of leerkrachten. Zodat we nog voor de zomervakantie verkiezingen kunnen
houden!!
We hopen op veel belangstelling.
Nieuws van “Achter de Hoven”
We zijn druk bezig met de bieb op school. Volgende week komt er weer iemand van de bieb om
dit verder samen vorm te gaan geven samen met juf Gea.

Nieuws van “de Kolkweiden”
Schoolbieb
De data om boeken te ruilen voor groep 1 t/m 4 zijn:
13 maart
27 maart (mogen er twee boeken geleend worden)
24 april
29 mei
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Agenda maart 2020
2 en 5 maart

contactgesprekken

9 maart
11 maart

Schoolschaatsen Kolkweiden
Schoolschaatsen Achter de Hoven

24 maart

9.00—10.00 uur opa en oma koffie uurtje op
beide locaties

25 maart

Studiedag: alle leerlingen vrij!

26 maart

GMR vergadering

De jarigen van de maand februari
Op locatie “de Kolkweiden” vieren de volgende kinderen feest:
1 Floor Dijk groep 2
4 Milan Alberts groep 5
6 Owen Marsh groep 2
10 Chemaine Spanjaard groep 2
14 Lies Schalkwijk groep 1
15 Luuk Faber groep 8
22 Keano van Tent groep 5

En op locatie “Achter de Hoven” zijn de volgende kinderen jarig:
3 Tess Jansen groep 7
4 Giovanny Maatman groep 3
5 Dean van Emmen groep 3
10 Levy Hiethaar groep 3
16 Gioya Maatman groep 4
25 Jack van Emmen groep 5

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

