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AVONDVOORSTELLING KLEUTERS:
VANAVOND (donderdag 14 maart) vindt er weer een avondvoorstelling plaats in de hal van de
school. Om 18.30 uur zullen onze kleuters hun kunsten op het podium laten zien. U bent van harte
welkom. Gezien de beperkte ruimte max. 2 personen per kind. Om 18.20 uur gaan de deuren open!

CARNAVAL:
Vrijdag 1 maart stond in het teken van carnaval! Wat was iedereen prachtig verkleed deze dag! Na
half elf barstte het feest los. Vele polonaises op vrolijke carnavalsmuziek. Rond kwart voor elf werd het
nog drukker in de hal van school met de komst van de Tolmennekes. Prins Marc, zijn twee prinsessen
en adjudant Ronald, de Raad van Elf, Barst Los! en andere leden van de Wierdense
carnavalsvereniging zorgden voor een prima sfeer. Natuurlijk ontbraken onze eigen prins Levi, prinses
Imke en adjudant Milan niet. Vele onderscheidingen werden uitgewisseld en prins Levi liet met het
voorlezen van zijn proclamatie duidelijk merken wat zijn standpunten zijn tijdens carnaval. Onze
hoogheden kozen de mooist verklede kinderen. De drie winnende groepjes van de onlangs gehouden
playbackshow traden ook nog op. Tenslotte verrasten enkele leerkrachten met een leuke act op het
podium. Al met al een gezellige ochtend. Hierbij danken we de ouderraad/hulpouders voor hun inzet!
FOTOALBUM (Mocht u het wachtwoord kwijt zijn dan kunt u dit via info@widerode.nl aangeven).

SCHOOLSCHAAKKAMPIOENSCHAP:

Woensdagmiddag 6 maart vond in de Hervormde Kapel het Wierdense schoolschaakkampioenschap
plaats. SV Mat-Ador kon 7 teams verwelkomen. Onze school nam met twee teams deel. Na zes
partijen gespeeld te hebben, kon de prijsuitreiking beginnen. Widerode 1 (Evan Gelten, Sven Dollen,
Finn Kroeze en Yvar Teunis) mocht zelfs de spreekwoordelijke hoogste trede van het podium
beklimmen. Wederom ging de wisselbeker naar onze school!!! Naast deze geweldige teamprestatie
werden ook alle individuele prijzen in de wacht gesleept! Bord 1: Evan, bord 2: Sven, bord 3: Finn en
bord 4: Yvar. Ook team 2 verdient de complimenten. Jochem Drogt, Luc Jansen, Robin Jansen, Felix
ter Brake, Arjen Arends en Olaf Oldenhuis Arwert wonnen meerdere partijen!
Van harte gefeliciteerd allemaal! Op naar het Overijssels kampioenschap schoolschaken op zaterdag
23 maart in Hengelo!

MEEKIJKOCHTENDEN:
Deze week vonden voor de ouders de meekijkochtenden plaats. Fijn om te
zien dat zo veel ouders in school waren om een of meerdere lessen van
hun kind(eren) bij te wonen! Volgend schooljaar organiseren we weer
meekijkochtenden voor opa`s en oma`s. Het jaar daarna zijn de ouders
weer aan de beurt.

AVONDVOORSTELLING GROEPEN 3 EN 4:
Donderdagavond 21 maart a.s. vindt de avondvoorstelling van de groepen 3 en 4 plaats. Aanvang
19.00 uur! U bent van harte welkom! Graag max. 2 personen per kind.

STAKING (herinnering):
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. Check https://lerarentekortisnu.nl/ 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 krijgen? De volgende artikelen sluiten goed aan bij bovenstaande:
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/11/ideetje-van-de-kamer-nog-meer-taken-voor-deschooldirecteur-a3952792
https://fdroog.wordpress.com/2019/02/26/waarom-ik-niet-ga-staken-op-15maart/amp/?__twitter_impression=true

ONDERZOEK NAAR AARDGASVRIJ PLAN OOST:
Op maandag 11 maart 2019 ondertekenden Gemeente Wierden,
Reggewoon, Stichting ROOS, Stichting SKOT, Stichting Verion en
netwerkbedrijf Cogas een intentieverklaring. Ze verkennen samen
de mogelijkheden om het energieverbruik van een drietal
basisscholen, kinderopvang, een sportzaal en 44
seniorenwoningen in Wierden te verduurzamen. De gemeente
heeft in het coalitieprogramma 2018-2022 de ambitie uitgesproken
om onafhankelijk van aardgas te worden. In de vorm van een pilot
wordt nu eerst onderzocht welke alternatieve energiebronnen
geschikt zijn voor dit deel van Plan Oost. Lees meer…

ONDERWIJSCAFÉ:
Op 27 februari heeft ROOS een zeer geslaagd ‘Onderwijscafé’
georganiseerd!
Tijdens het Onderwijscafé zijn we met een vertegenwoordiging van
leerlingen, ouders, leerkrachten en directeuren praktisch en actief aan
de slag gegaan om vanuit de opbrengsten uit de scholen input te
verzamelen voor de meerjarenstrategie op bestuursniveau.
Voorafgaand hebben de scholen een sterkte-zwakteanalyse gemaakt
en zijn leerlingen, ouders en medewerkers gevraagd voor de eigen
school aan te geven waar ze trots op zijn, wat moet worden geborgd, wat in ontwikkeling moet en wat
gewoon ook weg kan. Elke school heeft deze informatie op eigen wijze verzameld en meegenomen
naar het ‘Onderwijscafé’.
Mooie discussies zijn er gevoerd over de opbrengsten van de afzonderlijke scholen waarbij de
overlappende thema’s door de verschillende groepen zijn geprioriteerd en zijn uitgeschreven op grote
vellen papier. Enkele opbrengsten c.q. ontwikkelpunten van deze middag zijn: borgen dat de
basiskwaliteit op orde blijft; aandacht voor de brede ontwikkeling, waaronder Wetenschap en
Technologie, Kunst & Cultuur en Engels; talentontwikkeling; passend onderwijs; het versterken van
het leren van en met elkaar en de communicatie met ouders. Met de behaalde opbrengst is er een
vervolgstap gezet naar een ROOS-brede meerjarenstrategie en het nieuwe schoolplan 2019-2023
voor de eigen school.

OUDERRAAD:
Sinds eind januari zijn de openstaande vacatures in de ouderraad weer vervuld. Mark Zweers (vader
van Dexx, groep 1) en Frank Meijer (vader van Tessel, groep 3 en Jesper, groep 1) zijn toegetreden.
We wensen beide heren veel plezier en succes toe de komende jaren!

(GROOT)OUDERS BEDANKT:
Afgelopen dinsdag hebben weer veel (groot)ouders gezorgd voor het vervoer richting het Kulturhus
Hoge Hexel daar waar onze groepen 5 en 6 een culturele voorstelling bijwoonden. Zonder uw inzet
zou dit niet mogelijk zijn: BEDANKT!
Op dinsdag 2 april zullen de groepen 3 en 4 ook naar Hoge Hexel gaan voor een voorstelling. De
leerkrachten zullen hierbij weer een beroep op u als chauffeur willen doen.

NATIONALE PANNENKOEKENDAG:
Vrijdag 22 maart is het nationale pannenkoekendag. De dag
dat basisschoolleerlingen door heel het land pannenkoeken
bakken voor ouderen in de buurt. Gewoon, omdat deze
mensen best wel eens in het zonnetje gezet mogen worden.
We willen met de kinderen van groep 7 pannenkoeken gaan
bakken. Groep 5 zorgt voor een uitnodiging in de bus bij de
seniorenwoningen aan de Marjoleinlaan om tussen 11.45 en
13.00 uur een pannenkoek te komen eten.
Hiervoor hebben we extra warmtebronnen
(elektrische plaatjes, gaspitjes) nodig. Wie kan ons helpen?
Verdere info kan via juf Simone (groep 7) worden verkregen.
Zie ook: https://www.pannenkoekdag.nl/

SCHOOLREIS KLEUTERS:
Donderdag 28 maart gaan de groepen 0, 1 en 2 op schoolreis. Binnenkort ontvangen de ouders via de
mail verdere informatie betreffende tijden, locatie etc.

SPORTCLINICS (STICHTING DE WELLE):
Vorige week en deze week hebben de groepen 6, 7 en 8
een leuke en leerzame tennisclinic gevolgd. Onder leiding
van Robin Schildwacht (TV WIERDEN) werd er in de
Stouwehal fanatiek kennis gemaakt met de tennissport.
Eind volgende week vinden in dezelfde hal de School
Team Tenniskampioenschappen plaats. De kinderen van
de genoemde groepen hebben hierover een flyer
ontvangen.
Maandag 25 maart krijgt groep 3 een handbalclinic
aangeboden door HV Kedingen. Deze handballes zou in
het teken staan van het kaboutertoernooi op
woensdagmiddag 3 april. Helaas is de animo om deel te
nemen aan dit toernooi onder de andere scholen
minimaal, zodat de organisatie heeft moeten besluiten om
voor dit jaar het gebeuren te annuleren helaas.

DATA SPORTTOERNOOIEN:
Hierbij alvast de data van verschillende sportevenementen:
-Maandag 1 en dinsdag 2 april: schoolkorfbaltoernooi (KV Blauw Zwart) voor de groepen 5 en 6.
-Maandag 8 en dinsdag 9 april: schoolvoetbaltoernooi (SVZW) voor de groepen 7 en 8.
-Maandag 8 april: Kanariepietjestoernooi (SVZW) voor de groepen 2.
-Vrijdag 12 april: Koningsspelen (groepen 0 t/m 4 op school, groepen 5 t/m 8 op sportpark `t
Lageveld).
Verdere info over de sporttoernooien volgt later!

MENEER HANS IN ACTIE:
Onze conciërge meneer Hans heeft vorige week woensdag de muur tegenover groep 5 gesausd. Het
geheel ziet er weer fis en netjes uit!

We wensen u alvast een fijn (lang) weekend toe met hopelijk beter weer!

