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AGENDA
27 juni
28 juni
29 juni
28
12
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19

en 29 juni
juli
juli
juli

Ouder contactavond
Moddermiddag Wegwijzer
Moddermiddag Doomijn (zie
Flyer)
Filmopnames afscheid groep 8
High Tea Bedankje 13.30 uur
Afscheid groep 8
Laatste schooldag 13.00 u vrij

Welkom op school:
De volgende leerklingen zijn ingestroomd
in groep 0: Benaiah Silooy; Maartje
Wanders; Levy en Bryan de Boer en Milou
de Jong.
We heten deze leerlingen van harte
welkom en hopen dat zij een hele fijne tijd
op school mogen beleven.

Wanner er nog jongere broertjes en zusjes
in het voorjaar 4 jaar worden willen we u
vragen of u dit bij de leerkrachten of de
directeur wilt melden.
Alvast bedankt!
Scholing Spelend leren:
Spelen is voor het jonge kind een
levensbehoefte en een intense ervaring.
Het is zijn manier om zich te verbinden met
de omringende wereld en deze te leren
kennen.
Omdat juf Brenda en juf Gea zich helemaal
in deze stelling kunnen vinden volgden zij
onlangs de masterclass “Spel stimuleren en
begeleiden in groep 1,2 en 3” van WIZZ
scholing.
Het was een zeer boeiende middag waarin
werd gesproken over het spel van kinderen,
hoe we het kunnen inzetten, verbreden en
verrijken. Wat we kinderen willen leren hoeft
niet altijd door werkblad of werkje
aangeboden te worden. Verwerking in
hoeken en bij buitenspel is een prima
alternatief.
Enthousiast geworden door deze middag
hebben juf Vroukje en juf Gea besloten om
volgend schooljaar de cursus “Kleuters in de
21e eeuw” te volgen Hierin staat ook spel en
spelend leren centraal.

Klassenverdeling:
In een vorige Wijzernieuws hebben we u
al geïnformeerd over de formatie voor het
volgend schooljaar. We hebben toen
aangegeven met welke leerkrachten we
het jaar gaan draaien.
In een bijlage bij deze Wijzernieuws
informeren wij u over de Klassenverdeling
voor het schooljaar 2018 – 2019:
Aanmelding Leerlingen:

Zendingsgeld:

We hebben graag een zo compleet
mogelijk overzicht van de instroom van
leerlingen op onze school. Met een
dergelijk overzicht kunnen we keuzes
gaan maken voor een eventuele nadere
verdeling van de kleuters over de
groepen.

Elke maandag mag uw kind zendingsgeld
meenemen voor Malawi (Land in
OostAfrika).
Hieronder vindt u een update van het
project: Na ons vertrek uit Kandezu, Malawi,
eind oktober 2017 zijn de mensen daar eerst
aan de slag gegaan op het land om
gewassen te verbouwen. De regentijd kwam

eraan en dé kans voor de mensen daar
om voedsel te verbouwen. Tijdens het
project hebben we meerdere keren
hierover met de mensen gesproken. De
voorbereidingen op hun land gingen
tijdens het bouwen ook zoveel mogelijk
door maar als wij weg zouden zijn
moesten ze echt nog hard aan het werk
voor een goede oogt. Tijdens de regentijd
liggen de bouwprojecten daarom stil. In
2017 waren er vijf, door World Servants
georganiseerde bouwprojecten in Malawi.
1e klaslokaal, op de vloer na helemaal
gereed.
Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

Wachten op een bord pap
De aannemer heeft eerst de andere
projecten afgebouwd en is sinds begin
mei, bezig in Kandezu. De laatste
berichten zijn dat de muren van de
lerarenwoning en de klaslokalen waaraan
we gebouwd hebben worden voorzien van
pleisterwerk en op de vloeren wordt nog
een betonlaag gestort. Deze
werkzaamheden zullen inmiddels bijna
afgerond zijn. Daarna worden de latrines
verder afgebouwd en de keuken voor het
school voedselprogramma. De kinderen
krijgen op school elke dag rond 12.00 uur
een bord maïspap. Niet ieder gezin kan
hun kind(-eren) met een gevulde maag
naar school sturen. We hebben op de
markt een flinke stapel borden
aangeschaft voor dit programma omdat
er, helaas, niet voor alle kinderen een
bord beschikbaar was. Geen bord, geen
eten. Voor ons niet te bevatten, maar
daar harde werkelijkheid. Eind juni gaat
de projectcoördinator Mussa langs om te
kijken of alles klaar is en hopen dan de
laatste info te kunnen geven.

