Agenda:
27 april
27 april t/m
11 mei
21 mei
24 mei
28 mei
30 mei

: Koningsdag
: meivakantie
: 2e Pinksterdag
: Officiële start daily mile (onder voorbehoud)
: schoolreis groepen 1 t/m 6
: stakingsdag
: schoolreis groep 7

Meester Jos en juf Gina
Meester Jos is na een ziekteperiode weer gestart. Hij werkt nu als R.T.-leerkracht en
begeleidt groepjes kinderen binnen en buiten de groep.
Juf Rosalie blijft samen met juf Mariska in groep 6.
Juf Gina komt voor de zomervakantie niet terug in groep 1. Haar gezondheid laat dit
nog niet toe. Tot aan de meivakantie zullen juf Inge en juf Klaasje haar vervangen.
Na de meivakantie komt juf Kim. Zij blijft tot de zomervakantie.

Verbouwing toiletten
Woensdag 25 april start de verbouw van de toiletten van de kleuters en de
jongenstoiletten van de bovenbouw. In de meivakantie zal het meeste werk gedaan
worden. Het is de verwachting dat rond 20 mei de toiletten weer klaar zijn voor
gebruik.
De kleuters kunnen in deze tijd gebruik maken van de toiletten bij het boekenlokaal.
De jongens van de bovenbouw kunnen gebruik maken van de toiletten naast groep 3
aan de gangkant.
Stakingsdag
Op 30 mei vindt de volgende estafettestaking in het basisonderwijs plaats. Dit keer is
het de beurt aan de provincies Overijssel en Gelderland. Deze dag is de school
gesloten.
We maken een uitzondering voor groep 7. Voor hen is op die dag de schoolreis
gepland en daar zijn alle afspraken al voor gemaakt. De schoolreis voor groep 7 gaat
dus wel door!

Daily mile
Op 24 mei zal de officiële start van de daily mile op De Wieden zijn.
Sportservice Zwolle zal dit organiseren. Zij proberen hiervoor een
bekende Nederlander in te zetten. U hoort hier t.z.t. meer over.
Kinderdagverblijf is nu ook op woensdag open
In januari 2018 is het kinderdagverblijf van Doomijn gestart in IKC De Wieden. Zij zijn
gestart met 4 dagen. Daar is nu de woensdag bijgekomen zodat het KDV nu alle
dagen open is!

Aalandenloop
Ter voorbereiding op de KidsRun biedt SportService Zwolle in samenwerking met AV
PEC twee opeenvolgende loopclinics aan bij de Atletiekbaan van AV PEC. Tijdens
deze trainingen worden leuke oefeningen gedaan waarbij gelet wordt op techniek,
snelheid en hoe je een bepaald tempo kunt vasthouden gedurende een langere loop.
Zo sta je straks goed voorbereid aan de start van de KidsRun.
Looptraining ouders
Gelijktijdig met de clinic voor de kinderen, wordt er door de trainers van AV PEC een
looptraining aangeboden voor geïnteresseerde ouders. De loopscholing voor ouders
is tot 16.15 uur, zodat er nog vijftien minuten gekeken kan worden naar de clinic van
de kinderen. Ouders kunnen zich via de volgende link aanmelden voor de
looptraining.
Wanneer
Dinsdag 15 en 22 mei van 15.30 uur tot 16.30 uur (loopclinics Kidsrun)
Dinsdag 15 en 22 mei van 15.30 uur tot 16.15 uur (looptraining ouders)
Kosten
€2,00 (€1,00 per clinic) voor de loopclinics voor de Kidsrun.
Deelname aan de looptraining voor ouders/verzorgers is gratis.
Aanmelden
Aanmelden voor de loopclinics voor de Kidsrun kan via de volgende link.
Ouders die graag mee willen doen aan de looptraining kunnen zich aanmelden via
de volgende link.

Boomplantdag
Op 29 maart hebben de kinderen van de Wieden meegedaan
aan de boomplantdag. Rond de school zijn veel essen gekapt
(essenziekte). De eerste boom is geplant door Tristan K, Indy L,
Sara-Lin en wethouder Michiel van Willigen. Daarna mochten de
groepen 2 t/m 7 in groepjes onder leiding van medewerkers van
de Rova allerlei soorten nieuwe bomen planten. De kinderen
van groep 1 mochten bij alle bomen wormen in het plantgat
strooien.
Wat hebben we geboft met het mooie weer!

Kuikentjes
Op 5 april zijn de eieren in de broedmachine uitgekomen. De kuikentjes hadden een
enorme aantrekkingskracht op de kinderen (en ouders). Er waren 7 kuikentjes, maar
helaas is er eentje overleden. De kuikentjes zijn nu te bewonderen op de Eemhoeve.

