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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Terugblik eerste weken schooljaar 2021-2022
Op de kalender is het echt te zien: Nog 2 weken en dan is het alweer herfstvakantie. Ik hoor jullie denken:
‘Dan al, we zijn pas net weer begonnen!’. Ja, de eerste weken van het schooljaar met onder andere de
kermisviering, spelletjesochtend en opening van de Kinderboekenweek zijn ook voor ons omgevlogen.
Het waren goede eerste weken, waarbij er in elke groep geïnvesteerd is in een positief pedagogisch klimaat.
Deze week tijdens de groepsbesprekingen bleek dat er in elke groep een goede basis ligt en de kinderen bij
de veiligheidsthermometer aangeven zich veilig te voelen in hun klas.
Daarnaast stond uiteraard ook het leren centraal. Alle leerkrachten hebben hun groep in beeld op didactisch
gebied en het aanbod van taal, lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen staat dan ook goed op de rit.
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs ( NPO ) zijn er middelen beschikbaar dit jaar. Deze hebben we
onder andere ingezet bij het organiseren van extra instructiegroepen. Zo sluiten we aan bij het niveau van
de kinderen en werken we toe naar een zo groot mogelijke groei voor alle leerlingen.
We zijn blij, dat in deze eerste weken van het schooljaar alle groepen elke dag op school konden zijn. Indien
er een leerkracht afwezig was, konden we een invaller inzetten of was het intern mogelijk om een oplossing
te vinden. Fijn, voor ons, voor jullie én vooral ook voor de kinderen.
En dan moeten we ook realistisch zijn. We weten dat, met het griepseizoen voor de deur en het lerarentekort,
de kans klein is dat we elke keer een goede oplossing vinden.
Als er geen leerkracht beschikbaar is, zullen we een beroep moeten doen op jullie om het kind thuis op te
vangen. Uiteraard hopen we dat deze momenten zo weinig mogelijk voor komen. Duimen jullie mee?
En tenslotte…
In deze eerste weken van het schooljaar konden we ook met jullie als ouder(s)/verzorger(s) goed
samenwerken. Tijdens de activiteiten die ik al eerder noemde en vooral ook bij de kennismakingsgesprekken.
We vonden het deze week fijn om jullie allemaal in het écht te kunnen zien en kijken terug op waardevolle
gesprekken. Bedankt hiervoor.
Een mooi weekend allemaal en veel vriendelijk groeten, mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 11 okt. t/m 15 okt. 2021
Week van 18 okt. – 22 okt. 2021
Maandag
11 okt.
Maandag
18 okt.
Dinsdag
12 okt.
Dinsdag
19 okt.
Woensdag 13 okt.
Woensdag 20 okt.
Donderdag 14 okt.
Donderdag 21 okt.
Vrijdag
15 okt.
Afsluiting
Vrijdag
22 okt.
KINDERBOEKENWEEK
HERFSTVAKANTIE 25 oktober tot en met 29 oktober 2021

Dierendag 4 oktober
Zien jullie ze in de emmer?
De lieve lieveheersbeestjes die op het schoolplein in de struiken zaten?
Wat zijn het er veel, hè?
En wat zijn ze allemaal verschillend!
Afgelopen maandag in de pauze waren de kinderen van de groepen 3 en 4
extra lief voor ze. Het was tenslotte DIERENDAG!
En natuurlijk werden ze na de pauze gewoon weer vrijgelaten.

Activiteiten in de bibliotheek van Wijchen tijdens de KINDERBOEKENWEEK
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er, nog meer dan anders, leuke activiteiten voor kinderen in alle
leeftijden in de bibliotheek. Nieuwsgierig? Onderaan deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen wat er komende
dagen allemaal te doen is.
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Worden wat je wil, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want je kunt zoveel worden.
In de Kinderboekenweek kun je kennismaken met interessante mensen.
Zeven mensen met nietalledaagse beroepen komen in de bibliotheek op bezoek. Ze worden
geïnterviewd door een van onze Talentariërs (meedenkkinderen). Die hebben zoveel mogelijk vragen
bedacht, zodat jij precies weet wat je moet doen om… bijvoorbeeld dronepiloot te worden, of in een
rockband te spelen en op televisie te komen. Of hoe je scholieren aan het staken krijgt voor het klimaat.
En wie verzint het nou om vrijwillig in een wolk bijen te gaan rondlopen? Maar misschien heb je zelf ook
nog een heel prangende, belangrijke vraag. Die mag je natuurlijk ook stellen. En de geïnterviewden laten
natuurlijk ook zien waarmee ze werken: de dronepiloot met een drone, de klimaatactivist met een
spandoek, de gitarist met zijn… gitaar.
Je hoort en ziet het allemaal tijdens de Kinder College Tour in de bibliotheek. Elk college begint om 15:00
uur en duurt ongeveer een uur. Wil je ook iemand interviewen? Neem dan contact op met Marieke
Kokshoorn of Martin Bergsma van de Bibliotheek.

Kinder College Tours:
Woensdag 6 oktober: Tom (Dronepiloot)
Vrijdag 8 oktober: Tessa (Klimaatactivist Fridays For Future (Schoolstakingen))
Maandag 11 oktober: Jeroen (Beroepsmilitair)
Dinsdag 12 oktober: Nico Janssen (Contactclown in de zorg)
Woensdag 13 oktober: Kees Lewiszong (gitarist bij Navarone)
Donderdag 14 oktober: Frank Willems (Imker van Sfeer van Willems)
Vrijdag 15 oktober: Een beeldbreker van VHTO (www.ditdoeik.nl/). Vrouwen die
in de betawetenschap, techniek of IT werken. We weten nog niet welk beroep er
komt.
Aanmelden is fijn, maar niet verplicht (als je je aanmeldt, dan ben je wel verzekerd van een
plekje, vol = vol).
Aanmelden kan via bibliotheek-wijchen.nl/kindercollege
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Vrijdag 1 oktober 10.00 tot 10.30 u / € 5,- per peuter
Peuteryoga
Op vrijdagochtend geeft Linda Koop peuteryoga. Het thema is “worden wat
je wil”. Linda leest een verhaal voor, geeft yogaoefeningen en doet
verschillende yogaspelletjes met de peuters.
Aanmelden via: https://kinderyogawijchen.nl/aanmelden-les

Woensdag 6 oktober 10.00 - 11.00 uur BoekStartuurtje - Worden wat je wil
Kom ook naar dit speciale BoekStartuurtje tijdens de Kinderboekenweek. Het BoekStartuurtje start om
10 uur met het Voorleestrom-lied. Er wordt voorgelezen uit boekjes over beroepen en er zijn
verkleedkleren. Voor ouders met hun kinderen van 2 tot 4 jaar.

Zondag 17 oktober 14.00 uur - € 3,- voor leden / € 4,- voor niet-leden
Familievoorstelling LOET droomt over later door Ruth Bakker
Een grappige, muzikale familievoorstelling waarin Loet samen
met alle kinderen en haar lieve hond Mango op zoek gaat naar
het allerleukste beroep. De voorstelling begint om 14.00 uur. Wat
wil jij worden als je later groot bent? Loet weet het al:
brandweerman! Maar wat is die brandweerslang zwaar en die
helm zit helemaal niet lekker.‘ Dan word ik danseres’, zegt Loet.
Loet weet niet meer wat ze wil worden. Er is veel te veel keus.
Welk beroep denk jij dat Loet kiest? En welk beroep kies jij?
Aanmelden via bibliotheek-wijchen.nl/loet

Speurtocht, talententester, verkleedhoek, talentenkast en games
Tijdens de Kinderboekenweek is er doorlopend een leuke speurtocht over beroepen en talenten. En je
kunt een talententester invullen waarmee je jouw talent ontdekt. In de verkleedhoek kun je worden wat
je wil. Maak met behulp van de talentenkast een instrument bij een beroep. Scan met je mobieltje of een
tablet de QR-code op de poster die in de bibliotheek hangt en speel een spetterende ‘worden wat je wil’
online game.
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