
Van de directie 

Januari 2020 

 
Zo vlak voor de kerstvakantie alvast de nieuwsbrief voor januari. 

We kijken terug op een gezellige decembermaand met Sint en kerstactiviteiten. 

Nu gaan we genieten van een time-out van twee weken. 

 

Het jaar 2019 was een goed jaar met mooie opbrengsten voor onze scholen. 

Ons onderwijsteam is van samenstelling gewijzigd, door de gebeurtenissen rondom 
de openbare scholen in Olst en Wijhe. De nieuwe samenstelling is heel soepel verlo-
pen en voelt voor de teamleden heel vertrouwd. 

 
Zowel in Wesepe als in Wijhe werken we gestaag door aan ons gepersonaliseerde 
schoolconcept en de toekomstige huisvesting. In 2019 hebben we overal mooie 
stappen gezet. Vol vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet.  

Ook in 2020 zullen we dagelijks het beste geven voor toekomstbestendig onderwijs 
voor de kinderen van nu en de kinderen van de toekomst. Met veel plezier en en-
thousiasme werken we daar samen aan. 

 

Aan het eind van dit kalenderjaar willen wij alle ouders en teamleden heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet en vertrouwen. Het voelt goed om met elkaar het verschil 
te maken. Het is een cadeautje om met enthousiaste en bevlogen ouders en leer-
krachten te mogen werken! 

 

Rest ons u voor nu hele fijne kerstdagen te wensen, een schitterende jaarwisseling 
en alle goeds voor een gezond en gelukkig 2020. Tot ziens in januari!! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp 
management onderwijsteam APT Wijhe-Wesepe 
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Op 30 en 31 januari zal er meegedaan worden 
aan de landelijke staking. De school zal deze  

dagen gesloten zijn.  
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Cito toetsen 
In de maanden januari en februari staan er weer diverse Cito toetsen gepland voor alle groepen. 
Wij nemen deze methode onafhankelijke toetsen twee keer per jaar af om de groei in de ontwik-
keling van de kinderen te meten. De resultaten zullen tijdens de gesprekken in maart met u wor-
den besproken.  
 
 
Coach gesprekken met kinderen 
Rondom gepersonaliseerd leren zijn wij druk bezig om coach gesprekken met kinderen in te zet-
ten. Wellicht heeft u er al iets over gehoord van uw kind(eren). Woensdag middag 15 januari is er 
weer een bijeenkomst met alle leerkrachten waarin wij elkaar feedback geven op het voeren van 
een goed coach gesprek. Mooi om te zien en te horen hoeveel deze gesprekken opleveren voor 
zowel de leerlingen als de leerkrachten! 
 
 
Proosten nieuwe jaar 
Op maandag 6 januari willen we met de kin-
deren en ouders proosten op het nieuwe 
jaar! 
Om 8.30 uur staat de champagne klaar op 
het plein. Ook de ouders van de peuter- 
speelzaal zijn van harte uitgenodigd.  
 
 
Biebboeken 
Het biebrooster is veranderd. De kinderen 
kunnen vanaf januari alleen op maandag 
hun boek ruilen.  
 
Kerstmarkt 
We hebben een mooie kerstmarkt gehad. Het was koud, winderig en nat, “snertweer” dus maar 
daardoor niet minder gezellig. Er is voor € 740,00 aan snert en kerstknutsels verkocht. Dit wordt 
gedeeld met de  
peuterspeelzaal. Een mooi bedrag waar we weer leuke dingen van kunnen doen.  
 
Leerorkest 
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben flink geoefend voor het optreden van het leerorkest.  
Dinsdag 21 januari van 10.30 tot 11.30 uur zal het optreden plaatsvinden in de kerk in Wesepe. 
U bent allen van harte welkom! 
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Agenda januari 2020 

 
Jarigen januari  

 

6 januari  Isa Schreur   groep 2  

  Juf Marije   

 

7 januari Noor Assink   groep 8 

  

19 januari Elin Schreur   groep 3  

 

19 januari Stef Schreur   groep 3  

 

22 januari Bram de Munnik  groep 1   

  Juf Hilde   groep 5/6 

 

24 januari Sven Hullegie   groep 5  

 

26 januari Thije Grootenhuis  groep 3  

 

Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne dag gewenst!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 dec t/m 5 januari Kerstvakantie  

6 januari  8.30 uur proosten op het nieuwe jaar met ouders en kinderen  

 

Hoofdluiscontrole 

 

14 januari MR en OV 

21 januari 10.30 tot 11.30 uur optreden leerorkest in de kerk 

22 januari Voorleesontbijt peuters en kleuters  

27 januari  8.00 uur tot 9.00 uur inloopspreekuur logopedie 

30 en 31 januari Staken, alle leerlingen vrij  


