Nieuwsbrief maart 2019

Agenda:
Woensdag
Donderdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

6 maart
7 maart
13 maart
15 maart
18 maart
20 maart
21 maart
2 april
3 april
5 april

: Kampioenschap schaken
: Afscheid juf Kim
: Bibliotheekbezoek
: Stakingsdag, leerlingen vrij
: Start project Bouw
: Schoonmaakactie
: Kangoeroewedstrijd
: Buitenlesdag
: De Grote Rekendag
: Grote Peuterdag

Schaakkampioenschappen, woensdag 6 maart
De leerlingen van onze school hebben woensdag 6 maart de poulewedstrijden gewonnen en
zijn door naar de finale. Knap.
Afscheid juf Kim, donderdag 7 maart
Juf Kim van onze kleutergroep heeft ons helaas voortijdig moeten verlaten. Kim zou eind
maart met zwangerschapsverlof gaan, maar heeft zich nu ziek moeten melden.
Donderdag 7 maart zal zij afscheid nemen van de kleuters en hun ouders.
Bibliotheekbezoek, woensdag 13 maart
De leerlingen gaan woensdag 13 maart weer nieuwe boeken kiezen bij de bibliotheek. Ze lezen deze boeken in de klas.
Landelijke staking onderwijzend personeel, vrijdag 15 maart
Vrijdag 15 maart zijn de leerlingen vrij omdat het personeel staakt.
Grote Peuterdag 5 april bij De Wieden en Doomijn
Op vrijdag 5 april is er weer de jaarlijkse Grote Peuterdag. Op deze dag kunnen (nieuwe) ouders en hun peuters kennismaken met de school. Dit gebeurt op alle scholen van Openbaar
Onderwijs Zwolle (OOZ).
Ook de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf houden ‘Open huis’.
Tussen 9.00 en 11.30 uur staan de deuren van IKC De Wieden open om ouders met hun kinderen te ontvangen.
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Project Bouw, van maandag 18 maart t/m woensdag 7 april
Tijdens het project werken we aan het thema ‘Bouw’. Bij de
kleuters werken we bijvoorbeeld over een huis bouwen. In de
groepen 3 en 4 over het bouwen van voertuigen. De voorbereidingen in de hogere groepen zijn ook al in volle gang. We gaan
creatieve activiteiten uitvoeren onder begeleiding van medewerkers van “ZoGemaakt!”. Ook zullen er uitstapjes gemaakt
worden.
Voor de afsluitende tentoonstelling op woensdag 17 april krijgt
u nog een uitnodiging.
Buitenlesdag, maandag 2 april
Een buitenlesdag valt prima te combineren met ons project bouw en dat gaan we dan ook
zeker doen. U kunt er meer over lezen op Buitenlesdag.nl.
De Grote Rekendag, woensdag 3 april
De Grote Rekendag is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1
t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral
ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek of op je tablet!
Ook het thema van de Grote Rekendag past goed bij ons project. Ouders die zich hebben opgegeven
om te helpen krijgen daar bericht over.

Schoonmaakactie, woensdag 20 maart
Net als andere jaren doen we mee met de landelijke actiedag en
maken we samen de buurt schoon op woensdag 20 maart. Dit is
ook te zien aan het spandoek bij de school.
Nieuw strategisch beleidsplan/ nieuw schoolplan,
In januari heeft ons bestuur een nieuw strategisch beleidsplan gepresenteerd. Deze is te vinden op de website van OOZ (www.ooz.nl). Dit nieuwe strategisch beleidsplan dient als onderlegger voor ons nieuwe schoolplan dat op 1 augustus 2019 geschreven zal zijn.
Als voorbereiding op het schoolplan willen we ook informatie ophalen bij ouders. U ontvangt daarom deze maand een enquête om in te vullen.
Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 21 maart doen kinderen van IKC De Wieden mee met de W4Kangoeroewedstrijd.
Dit is een reken- en wiskundewedstrijd voor basis- en middelbare scholen. Hij wordt jaarlijks
georganiseerd in vele landen en regio's.
In 1980 werd in Australië voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het
succes inspireerde enkele Franse wiskundigen om ook zoiets te doen. In de zomer van 1994
is de organisatie van de Kangoeroe in Frankrijk gestart. Als eerbetoon noemden ze hun wedstrijd Kangourou. Sinds kort heet de wedstrijd in Nederland Wereld Wijde Wiskunde Wedstrijd Kangoeroe, afgekort tot W4 Kangoeroe.
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De opgaven zijn extra moeilijk en daarom doen op de Wieden alleen kinderen mee die vrijwel geen fouten maken tijdens de les en in hun toetsen. Dit is om frustratie te voorkomen.
Wij wensen de deelnemers veel succes en plezier
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