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De herfstvakantie ligt alweer achter ons, we zijn leeg gewaaid en weer fris en fruitig 
aan het volgende blok van het schooljaar begonnen. Het eind van het kalenderjaar 
komt zo langzamerhand in zicht, dat betekent een boel gezellige activiteiten en druk-
te op de scholen. Tussendoor zijn we hard aan het werk om de kinderen dagelijks 
het beste uit zichzelf naar boven te laten halen. Met het oog op de snel veranderen-
de maatschappij en de daarbij horende ontwikkelingen, zijn we er van overtuigd dat 
de leerlingen naast cognitieve vaardigheden als lezen, rekenen en spelling, ook 
moeten leren beschikken over andere vaardigheden om hun kansen maximaal te 
kunnen benutten in de toekomst. Voor elk kind zullen deze vaardigheden al in meer 
of mindere mate aanwezig zijn op bepaalde gebieden. En ook voor elk kind zijn er 
nog gebieden te ontwikkelen. De leerweg zal dan ook per kind verschillen, dat is een 
belangrijke reden waarom wij in ons onderwijsteam kiezen om gepersonaliseerd te 
gaan werken en leren. Om samen met de kinderen op zoek te gaan naar hun talen-
ten en de gebieden die ze willen/moeten ontwikkelen richt het team zich de komen-
de periode op het voeren van doelgerichte coachgesprekken met de leerlingen. Om 
hier een goede start mee te kunnen maken gaan we op 20 en 21 november met el-
kaar naar Epe om 2 studiedagen te volgen in het kader van het voeren van de juiste 
gesprekken met kinderen. De leerlingen hebben deze dagen vrij. Samen met de me-
dewerkers van Kunskapsskolan hebben we een mooi, inspirerend en ook intensief 
programma voor de tweedaagse in elkaar gezet. Naast het werken aan het onder-
wijsconcept houdt ook de huisvesting van onze gebouwen ons bezig. In Wesepe ligt 
het rapport rondom het voorzieningenhart bij de gemeente Olst-Wijhe. Omdat de 
realisatie van een dergelijk voorzieningenhart mede afhankelijk is van de financie-
ring vanuit de gemeente, zijn we erg benieuwd naar de reactie uit de gemeenteraad. 
We hopen binnen enkele jaren het voorzieningenhart te kunnen realiseren, mocht 
het echter op de lange baan worden geschoven, zullen we een ander scenario voor 
de school en kinderopvang moeten bedenken en uitvoeren. In Wijhe zijn we in af-
wachting wat de scholen van Mijn Plein gaan doen. Voor een maximaal resultaat en 
optimale mogelijkheden voor nieuwe huisvesting is het van belang dat ALLE scholen 
richting het SPOC-terrein gaan. Tot die tijd zitten wij nog op 2 locaties, maar gaan 
we binnenkort al wel onderzoeken waar mogelijkheden zijn om eventueel eerder met 
de beide scholen samen op een plek te kunnen werken. We merken namelijk een 
fijne en constructieve samenwerking tussen de beide scholen. De overgang is heel 
soepel verlopen. Om nog meer rendement uit deze samenwerking te kunnen halen 
is het wenselijk op termijn in 1 gebouw te kunnen werken. Via de klankbordgroep 
van ouders van beide scholen houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en 
als er concrete zaken te melden zijn dan hoort u die natuurlijk rechtstreeks van ons! 
Op onze scholen zullen de komende maand de eerste contactavonden plaatsvinden. 
Hoewel er nog niet veel ‘toetsgegevens’ voorradig zijn, vinden we het belangrijk met 
u in gesprek te gaan over de vorderingen en ontwikkeling van uw kind(eren). Elders 
in deze nieuwsbrief leest u nogmaals de exacte data en hoe u aan kunt geven wan-
neer u een bepaalde datum echt niet kunt. Omdat we een goed en open contact tus-
sen ouders en school erg belangrijk vinden, kijken wij uit naar uw komst tijdens deze 
gesprekken. In deze nieuwsbrief treft u, zoals gebruikelijk, een terugblik van activitei-
ten en een vooruitblik op de komende periode.  
Wij wensen u alvast veel leesplezier!  
 
Hartelijke groeten uit de directiekamer, 
Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp 
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Talentontwikkeling 
In november starten we met ons eerste blok talentontwikkeling. 
Dit blok staat in het teken van “lichaamsslim”.  
De leerlingen van de bovenbouw zul-
len 2 lessen freerunning of een les 
hiphop krijgen. Daarnaast zullen zij 
nog 2 lessen krijgen die te maken 
hebben met lichaamsslim.  Ook de 
onderbouw leerling zullen in deze 
periode lessen krijgen die hiermee te 
maken hebben. 
 
 
 
 
Studie 2-daagse 
Op 20 en 21 november zullen wij met ons hele APT team een tweedaagse volgen. Tijdens deze 
tweedaagse zal het centrale thema zijn: gepersonaliseerd leren. Welk onderwijs gunnen wij de 
kinderen van Wijhe– Wesepe? Wat willen we daarin vooral ontwikkelen? Wij zullen te zijner tijd 
de opbrengsten hiervan met u delen.  
 
Oudergesprekken facultatief 
Op 25 en 28 november staan de contactmiddagen/avonden gepland. Deze zijn facultatief. Mocht 
u een gesprek willen dan kunt u dit, voor 8 november, via een Parro bericht doorgeven aan de 
leerkrachten. Via de Parro app kunt u dan, vanaf 14 november, een gesprek inplannen. Mochten 
de leerkrachten een gesprek willen dan wordt u hiervoor uit-
genodigd.  
 
 
Oproep nieuwe luizenmoeders/vaders 
Wij zijn opzoek naar moeders/vaders die het luizenopspoor-
team wil komen versterken.  
Elke maandagochtend na de vakantie worden de kinderen 
gecontroleerd op hoofdluis.  
Mocht u willen helpen dan graag mailen naar Judith Talens  
judithtalens@hotmail.com 
 
Maandsluiting 
Donderdag 28 november is de maandsluiting. Kinderen die willen mogen aan de kinderen van de 
school laten zien wat zij geleerd of geoefend hebben.  
 
Cultureel uitje 
De kinderen hebben namens de OV een cultureel uitje aangeboden gekregen en wat hebben ze 
het allemaal leuk gehad. 
Bedankt OV en bedankt ouders die hebben gereden.  
 
Voorbereidingen Sint en Kerst 
Inmiddels zijn alle voorbereidingen rondom Sint en Kerst alweer in volle gang. Binnenkort zult u 
van de commissies hierover nader bericht ontvangen.  
 
Geboordedag Lotte Nieuwenhuis 
20 november is de geboortedag van Lotte Nieuwenhuis. Lotte zou nu in groep 8 zitten. In ver-
band met de studie 2-daagse zullen wij dinsdag 19 november 11 rode rozen op haar herden-
kingsplek zetten.  
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Agenda november 2019 

De jarigen van oktober 
 
5 nov  Noud Middeldorp   groep 1  
5 nov   Ties Wonink    groep 7  
7 nov  Ties Kloosterboer   groep 1  
8 nov  Lenthe Talens   groep 4   
11 nov  Liz Assink    groep 3  
11 nov  Imre Erbé    groep 5  
18 nov  Haika Beijeman   groep 5  
18 nov  Teun Flierman   groep 6  
19 nov  Mick Duteweert   groep 2  
20 nov  Lotte Nieuwenhuis   
 
21 nov  Rowy Hullegie   groep 2  
24 nov  Vajèn Kerkmeijer   groep 3  
27 nov  Stein Reimert   groep 7  
 
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne dag gewenst!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tessa, Lynn, Noud, Pim en Thijn zijn gestart in groep 1. Wij wensen jullie een hele fijne, 
leerzame tijd op de A. Bosschool  

6 november MR 

20 en 21 november Studiedag, alle kinderen vrij  

25 en 28 november Contactgesprekken facultatief 

  

  

 


