WIJzer week 20
(maandag 16 mei t/m vrijdag 20 mei 2022)

Belangrijke data
Woensdag 18 mei
Donderdag 19 mei

Schoolvoetbal meisjes groep 5-6 en groep 7-8
MR vergadering

Jarigen
Donderdag 19 mei
Zaterdag 21 mei

Amir El Hajoui (unit 4)
Kate Matsko (Taalklas)

Inloopochtend
De inloopochtenden worden goed bezocht door ouders, ﬁjn! Daarom hebben wij
besloten hiermee door te gaan.
Vergeet niet dat de koﬃe en thee klaar staat! Hier kunt u even samen van gedachten
wisselen en bijpraten. Wanneer u een seintje geeft schuift Dolly graag aan wanneer
zij natuurlijk aanwezig is.
Basisvaardigheden verbeteren
Zoals u in de media heeft kunnen lezen komt er hulp voor scholen om de
basisvaardigheden zoals taal en rekenen te verbeteren.
Wij zijn trots en tevreden dan wij als school dit schooljaar al een eerste stap hebben
gemaakt en op de troepen vooruit lopen!
Als school hebben wij LIST ingezet. Dit is een leesinterventieproject met een
totaalaanpak. Van het begin af aan worden hierin functionele en motiverende lees1

en schrijfopdrachten aangeboden. Met het LIST lezen hebben veel kinderen het
leesplezier weer terug.
Het diep en kritisch lezen staat volgend jaar op de agenda. Wij zetten daar als school
DENK voor in.
Het invoeren van LIST en DENK doen wij in samenwerking met het Seminarium voor
Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.
Doorgeefwinkel
We hebben weer veel kinderen blij kunnen maken met het speelgoed. Groep 8 gaat
vanaf nu weer oefenen in de centrale ruimte en daarom zal de winkel weer even
verdwijnen. Na de zomervakantie is het speelgoed weer te bewonderen in de etalage
van de school.

Team Kindcentrum WIJ

Heel Holland Bakt
Heel Holland Bakt zoekt nog kandidaten.
Ben je 9, 10 of 11 jaar oud dat kan je
opgeven (samen met je volwassen
bakmaatje, denk aan: tante, buurvrouw,
opa of een van je ouders).
Opgeven kan tot en met 23 mei 2022.
Hier het linkje naar de
aanmeldingspagina:
ps://bluecirclecas ng.nl/programma/hhb-kids
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