Wytgaard, 7 september 2018

Nieuws Kindcentrum Wytgaard
Kindcentrum jaar
2017-2018
Na 6 weken schoolvakantie konden alle kinderen weer naar school. Voor alle kinderen was
er een gelukspoppetje om iedereen een gelukkig schooljaar te wensen. Als school hebben we
6 weken vakantie gehad, maar de opvang was
gewoon open. Hier werd ook veel gebruik van
gemaakt. Er zijn veel activiteiten georganiseerd
en samen hebben ze zich prima vermaakt.
Een nieuw jaar is weer aangebroken en als kindcentrum team hebben we er weer zin in.

Agenda


Zaterdag 9 september: oud papier
Fam. Faber



Woensdag 20 september: Visieavond opvang en onderwijs



Maandag 25 september: KC raad
vergadering



Vrijdag 29 september: Landelijke
IKC dag



Maandag 2 oktober: maandopening groep 1-2



Woensdag 4 oktober: Studiedag,
kinderen vrij

Kalender
Sinds vorig jaar geen aparte kalender meer op
papier. Dit heeft te maken met de mogelijkheden van onze prachtige website. Als u naar
onze website gaat
www.kindcentrumwytgaard.nl vindt u daar het
kopje actueel en daaronder de agenda. Als u
hier op klikt krijgt u per maand een overzicht
van de activiteiten en vakanties. Daarnaast zullen we ook in de nieuwsbrief steeds de belangrijke data voor de komende periode noemen.

Belangrijke data voor de volgende periode kunt
u lezen in het blokje Agenda bovenin de
nieuwsbrief.

Building Learning Power
(BLP)
In deze eerste drie weken van het schooljaar
staat de BLP centraal. We noemen dit de gouden weken. Even weer opfrissen en de neuzen
weer dezelfde kant op krijgen. We gaan werken
aan alle spieren die in onze hersenen belangrijk
zijn, de interactie spier, het reflectief vermogen,
de vindingrijkheid en de veerkracht. Deze spieren moeten, net als je andere spieren, steeds
getraind worden. We gaan kijken hoe we zelf
zijn, welke spieren zijn al goed ontwikkeld, welke kunnen nog wel wat extra training gebruiken.
In alle groepen gaan we hiermee bezig, ieder op
zijn eigen niveau. We zullen eens zien hoe we
hier met zijn allen van gaan profiteren als we
allemaal heel goed zijn in focussen op het werk,
allemaal heel goed kunnen samenwerken, allemaal ons eigen werk goed kunnen plannen!!

Oud papier schooljaar
2017-2018
In de agenda op de website vindt u ook de indeling voor het oud papier. Hieronder even een
overzicht voor het komende jaar. U krijgt via uw
kind de informatie met o.a. tijden en route. (Bij
achternamen die vaker voorkomen staat ook de
naam van de leerling genoemd)

9 september
7 oktober
4 november
2 december
30 december
27 januari
24 maart
21 april
19 mei
16 juni
14 juli
11 augustus
8 september

Fam. Faber
Fam. de Ruiter
Fam. Turkstra
Fam. Roorda (Thomas)
Meijer (Fardau)
Fam. Roorda (Theo)
Fam. de Wal
Fam. Gombra
Fam. Mulder (Silke)
Fam. Douma
Fam. Mulder (Sjoerd)
Fam. Broersma
Fam. Overzet

Reserve Fam Jorna

Lees/fotowedstrijd
Er is een bingokaart mee naar huis gegaan met
de opdracht om een aantal foto’s te maken van
jezelf en jouw boek. Er zijn al een aantal foto’s
binnen gekomen, een paar kinderen onder de
dekens, een op de rand van het zwembad, een
waarbij iemand op de wc zit te lezen! We hopen
dat er nog veel meer foto’s komen. Er is een

prijsje aan verbonden dus ….. laat zien dat je
lezen leuk vindt!!

Gymtijden
De gymtijden voor dit schooljaar zijn als volgt:
Groep 1-2
vrijdagochtend van 8.30-9.30
Groep 3-4-5
dinsdagmiddag 13.30-14.15
donderdagmiddag 12.30-13.15
Groep 6-7-8
dinsdagmiddag 12.30-13.15
Donderdagmiddag 13.30-14.15

Fruit eten
Bij ons op school proberen we gezond eten te
stimuleren. Om 10.00 uur drinken de kinderen
van groep 3 t/m 8 hun drinken op en eten ze
hun fruit op. Mocht uw kind niet altijd fruit mee
naar school willen, dan kunt u misschien ook
denken aan een stukje komkommer, paprika of
een worteltje. Aangezien de kinderen niet veel
tijd hebben (pauze van 10.00-10.15 uur) is het
raadzaam iets mee te geven wat makkelijk kan
worden gegeten. De kinderen hebben dan ook
nog even tijd een frisse neus te halen.

Luizencontrole
Er is al een eerste luizencontrole gedaan op het
kindcentrum met dank aan de luizenmoeders.
Er zijn wel een paar luizen gesignaleerd (ouders
zijn gebeld) dus wil iedereen goed opletten bij
zijn/haar kind. De moeders komen over twee
weken terug voor een nacontrole.

De vakantie is weer
voorbij!
We kijken terug op een heerlijke vakantie! Ondanks de regen en de harde wind op sommige
dagen hebben we ons prima vermaakt in ons
Kindcentrum! We zijn op pad geweest, hebben
lekkere dingetjes gebakken, broodjes knakworst
gegeten, geverfd, geknutseld en grote hutten
gebouwd. We hebben het sportveld onveilig
gemaakt, de speeltuin bezocht, bij Alie in de
winkel rondgelopen en nog veeeeeeel meer!

Kosteloos materiaal
We zijn weer bijna door onze bakjes en pakjes
heen. Wilt u voor ons weer wat sparen?
Dan kunnen wij weer aan de knutsel!

Even voorstellen:
Hallo Allemaal!
Mijn naam is Stèphanie Boshuijzen en ik ga Marion vervangen tijdens haar verlof.
Daarnaast zal ik vooral op de BSO aanwezig zijn.
Sommigen kennen mij misschien al, omdat ik
vaker in het kindcentrum gewerkt heb als invalkracht. Ik ben getrouwd met Jeroen en in mijn
vrije tijd mag ik graag naar de bioscoop gaan,
lezen of wandelen. Ik heb veel zin in deze
nieuwe uitdaging! Als er vragen zijn: Mailen of
even aanspreken mag altijd!
Groetjes Stèphanie

Beleef de startzondag in
onze dorpskerk!
Op zondag 17 september a.s. vieren we als
kerkgemeenschap in onze dorpen de start van
het nieuwe seizoen. Wie maar wil, is van harte
welkom voor een kerkproeverij.
Proef de smaak van de bijzondere viering voor
jong en oud(er) die begint om half tien. Het
thema van deze dienst is ‘Een open huis’. De
Brassband Wurdum komt spelen.

Na de dienst is er koffie en fris en een activiteit,
een ontmoeting tussen de generaties. De ingrediënten hiervan houden we nog even geheim.
We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke
lunch in de Fikarij met een proeverij van speciale gerechten. Hopelijk is het mooi weer en kunnen de tuindeuren open.
Welkom, of je nu kind aan huis bent in de kerk
of niet, de deur van de kerk staat open voor elk
mens.
Als je wilt, nodig gerust iemand uit om met je
mee te komen.
Graag tot ziens op 17 september!
Met vriendelijke groet,
de commissie startzondag:
-Elske Roorda-Posthuma
-Paulien Omara
-Ingrid Dol
-Laura Brouwer
-Tjitske Brouwer-Bosch
-Linda Jongbloed
-Wiebrig de Boer-Romkema

