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OUD PAPIER:
VANDAAG kunt u tussen 14.00 en 19.00 uur weer uw oud papier kwijt in de container voor onze
school.

OPEN DAG:
Zaterdag 26 januari vond onze open dag plaats. Tussen 9.30 en 12.00 uur hebben ouders/verzorgers
van zo`n 30 potentiële nieuwe leerlingen onze school bezocht. We kijken terug op een geslaagde dag
met veel positieve reacties. Met name de sfeer op onze school en onze onderwijskundige aanpak
werd meermaals benoemd. De inzet hierbij van de leerlingenraad was een groot succes! Een
compliment voor alle betrokkenen van de Widerode! De komende maanden zal uitwijzen hoeveel
ouders hun kind zullen aanmelden. Een aparte afspraak met meester Peter Baars voor een
uitgebreide rondleiding en gesprek is altijd mogelijk!

PLAYBACKSHOW:
Vrijdagmiddag 25 januari vond de traditionele
playbackshow voor de bovenbouw weer plaats!
De afgelopen weken hadden vele kinderen flink
geoefend voor de voorrondes in de
bovenbouwgroepen.
Het publiek en de jury kregen een gevarieerd
aanbod aan playback, dans, outfits en attributen te
zien. Onder de bezielende leiding van meester
Marco was het een sfeervolle middag van hoog
niveau. Geen gemakkelijke opgave voor de
juryleden om de beste drie acts te kiezen.
Na het laatste optreden ging de jury in beraad. Kort tijd later was er al witte rook, zodat niemand nog
langer in spanning hoefde te zitten.
1e werd K3 (Levi uit groep 8B). De 2e plek ging naar Justin Timberlake (Iza, Rosalie, Julia, Froukje,
Noortje en Luna-Madee). De 3e plaats was voor Caza en Famke Louise (Giel, Thijs, Daan, Jamiro,
Dide en Lian uit groep 6). Alle winnaars gefeliciteerd! Tenslotte danken we de jury (juf
Berdien, meester Justin en meneer Jan) en het publiek voor een geslaagde middag!
FOTOALBUM (Mocht u het wachtwoord kwijt zijn dan kunt u dit via info@widerode.nl aangeven).

JUNIOR DICTEE WIERDEN:

Woensdag 6 februari vond in het gemeentehuis van Wierden het Junior Dictee Wierden plaats.
Namens groep 8 nam Valentijn Zuur deel. Yvar Teunis vertegenwoordigde groep 7. De beste twee
van de 15 kandidaten zouden door mogen naar de Overijsselse finale. Kinderboekenschrijfster Ria
Lazoe uit Wierden had dit keer een heel pittig dictee geschreven. Burgemeester Robben las voor de
laatste keer in zijn loopbaan het dictee voor. Uiteindelijk behaalde Valentijn een knappe 5e plek en
werd Yvar keurig 7e. Goed gedaan jongens!

RAPPORT:
Vrijdag 8 februari a.s. (begin van de avond) zullen de rapporten
online in te zien zijn via ons ouderportaal. Vrijdag 15 februari
ontvangen de leerlingen hun rapport “op papier”. Ter
voorbereiding op de ouder(kind)gesprekken van maandag 11
en woensdag 13 februari is het wellicht verstandig om vooraf
het ouderportaal te raadplegen. Mocht u niet meer kunnen
inloggen dan kunt u een mail sturen naar p.bolink@widerode.nl

VOORJAARSVAKANTIE:
Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 februari hebben alle leerlingen vrij vanwege de
voorjaarsvakantie. Woensdag 27 februari vindt er weer luizencontrole plaats. Wilt u hier rekening mee
houden?

INLOOPOCHTEND:
Donderdag 28 februari vindt er weer een inloopochtend plaats. Tussen 8.00 en 8.30 uur kunt u
samen met uw kind het gemaakte werk van de afgelopen periode bekijken. Vanwege de gymtijden
geldt de inloop in de groepen 3 en 5 tot 8.15 uur. Groep 8A heeft vanwege gym geen inloopochtend.

CARNAVAL:
Vrijdagochtend 1 maart a.s. vieren we met z`n allen carnaval op school. De kinderen kunnen deze
ochtend verkleed op school komen. Na de ochtendpauze zal het feest losbarsten: polonaise,
playbackacts, enz. Ook zal carnavalsvereniging De Tolmennekes onze school weer bezoeken.
Namens de Widerode zijn prins Levi, prinses Imke en adjudant Milan natuurlijk ook van de partij. `s
Middags is er weer gewoon “les”, maar mogen de kinderen nog wèl verkleed blijven. Het gebruik van
confetti en spuitbussen is op verzoek van onze schoonmaaksters niet toegestaan. De ouderraad zorgt
voor drinken na de festiviteiten. Alle kinderen moeten donderdag 28 februari of vrijdagochtend 1 maart
een eigen beker meenemen naar school hiervoor!!!

AUDIT:
Alle Roos-scholen krijgen de komende jaren een officieel auditteam op bezoek. Waarschijnlijk in het
najaar van 2019 zal ook de onderwijsinspectie mogelijk een bezoek brengen aan onze school. Ter
voorbereiding doen we mee aan een vrijwillige audit. Deze audit staat gepland voor donderdag 14
februari. Het geeft ons een mooi inzicht hoe wij er als school voorstaan en welke punten nog
aandacht behoeven. De auditanten bezoeken in de ochtend alle groepen om verschillende lessen te
kunnen bekijken. Tevens zullen er gesprekken plaatsvinden met o.a. directeur, ib`er, team en
leerlingenraad.

STAKING:
De AVS (Algemene Vereniging van
Schoolleiders) roept schoolleiders
op om - in voortzetting op de
ingeslagen actielijn - in de week van
4-8 februari actie te voeren om de
cao-inzet voor schoolleiders kracht
bij te zetten door geen vervanging
voor zieke leerkrachten te zoeken.
Ondanks dat meester Peter Baars
als directeur het initiatief om o.a. tot
een betere cao te komen voor
schoolleiders en
onderwijsondersteunend personeel
steunt, werken wij aan deze
voorgestelde actie niet mee. Mocht er deze week vanwege bijvoorbeeld ziekte een collega uitvallen
dan proberen we wel een invaller te vinden. Hoewel dit laatste met het huidige tekort aan leerkrachten
een grote uitdaging is in Nederland!
Vrijdag 15 maart vindt er een landelijke onderwijsstaking plaats voor zowel basis-, voortgezet, mbo-,
hbo- en universitair onderwijs. In de media heeft u daarover de afgelopen tijd al veel kunnen lezen.
Naast een eerlijker salaris en de werkdruk is met name het lerarentekort een hot item. Nu al merken
we in Nederland dat door het lerarentekort het onderwijs wordt ontregeld. Geen invallers genoeg,
kinderen verdelen over andere groepen, parttimers die extra komen werken, onbevoegden voor de
groep, directeuren, ib`ers of ict`ers die hun taken moeten laten liggen om klassen over te nemen,
klassen naar huis sturen, vierdaagse lesweek etc. Als er niet snel iets aan deze problemen wordt
gedaan, kunnen we een onderwijsramp verwachten. De politiek is nu aan zet!
Als team van de Widerode staan we unaniem achter de geplande actie. De deuren zullen dus vrijdag
15 maart gesloten zijn! We hopen dat we op uw begrip kunnen rekenen. U wilt toch ook dat uw
(klein)kinderen goed onderwijs krijgt?

GEBRUIK VOORDEUR:
Ter herinnering: Kinderen van de groepen 3, 4 en 5 hebben vanaf 8.05 uur inloop. Via de achterdeur
(plein) dienen deze leerlingen naar binnen te gaan. De voordeur is in principe alleen voor ouders met
kleuters te gebruiken. Dus ook niet met jongere broertjes/zusjes via de voordeur mee naar binnen!

De Culturele Raad Wierden heeft zoals elk jaar in de voorjaarsvakantie, een voorstelling
gepland voor de basisschoolkinderen op
donderdagmiddag 21-02-2019, aanvang 14.00 uur en duurt ongeveer 3 kwartier.
Locatie: Basisschool Het Galjoen Kruizemunthof 4,
Wierden.
Gekke buren is een voorstelling voor de kinderen van 4 tot ongeveer 10 jaar.
De voorstelling wordt verzorgd door het Poppentheater Daniëlle van Dijk.
Een kaartje kost € 3.50 en is te koop bij boekhandel Reterink te Wierden, bij Primera te Enter
of bij aanvang van de voorstelling.

Gekke buren:

Nukkige en gierige Kaat wordt op een ochtend wakker van een hels kabaal met een hamer.
Het blijkt een woest behaarde kerel te zijn die naast haar een huis aan het bouwen is.
Kaat vindt de nieuwe buurman een luiwammes en is niet blij met de nieuwe buur.
Wanneer zijn gammele huis de lucht invliegt bij een storm nodigt Kaat hem toch maar uit.
De gekke buurman gaat dan opscheppen over wat hij allemaal kan....
Een voorstelling met veel humor waarin een gierig vrouwtje het uiteindelijk moet afleggen
tegen de vindingrijkheid van haar eigenlijk heel aardige buurman.
Een echte familievoorstelling.

Geef een kind de vakantie van zijn leven
Hoe fijn zou het zijn om even weg te zijn uit de chaos, niet aan je zorgen te hoeven
denken en lekker te spelen met andere kinderen? Helaas zijn er veel kinderen die
zich dit zullen afvragen. Ze leven in armoede, omringd door conflicten of in een
zorgelijke thuissituatie. U heeft de kans om een van die kinderen een prachtige tijd
te bezorgen die hij of zij nooit zal vergeten!
Wij zoeken nog vakantieouders die hun huis voor een periode van 10 tot 21 dagen
willen openstellen voor een vakantiekind. In een gezellige, huiselijke sfeer komt
een kind helemaal tot rust. Het beleven van de dagelijkse dingen is voor de
kinderen al heel fijn, uitjes zijn leuk maar thuis met andere kinderen spelen vinden
ze ook al super.
De periode in Nederland helpt de kinderen om hun dagelijkse zorgen even opzij te
zetten en even helemaal kind te zijn. Door aandacht, liefde en structuur merken ze
dat ze geliefd zijn en krijgen ze vertrouwen in de toekomst.
Europa Kinderhulp
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zet zich al jaren in om kinderen uit mindere
situaties een fijne vakantie in Nederland te bieden. De kinderen komen uit
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne. EKH heeft in deze landen
contact met uitzendende organisaties, bijvoorbeeld sociale zaken of een
kindertehuis. De reizen worden door EKH georganiseerd en alles is onder toezicht.
Kennismaken Meer informatie vindt u op de website www.europakinderhulp.nl
Wilt u een informatiepakket ontvangen of wilt u zich aanmelden? Dit kan via de
website of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl
Voor contact met een medewerker kunt u bellen (bij voorkeur ’s avonds) met
Arjan ter Haar: 0523-610197

