Aanstaande donderdag 13 oktober om 19.00
uur bent u van harte welkom op onze kijkavond.
Alle groepen van ons Kindcentrum zijn druk
bezig geweest rondom het thema van de kinderenboekenweek. Ook de peuters zullen in onze
hal laten zien wat zij allemaal hebben gedaan in
de vorm van een tentoonstelling.

Hallo allemaal,
Wij zijn acht studenten van de opleiding pedagogiek, komend schooljaar zijn wij te vinden op
het Kindcentrum Wytgaard. Bij de opleiding
pedagogiek houden wij ons bezig met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wij hopen hier nieuwe dingen te leren van de kinderen en samen met ze op zoek te gaan naar
nieuwe uitdagingen. Per groep komen er elke
dinsdag twee studenten die de leerkracht gaan
ondersteunen. We zullen ons even kort voorstellen.
Wij zijn Froukje en Cornelia en wij zijn komende
tijd te vinden op de kinderopvang. Wij vinden
de ontwikkeling van baby tot peuter erg interessant en willen hier meer over leren bij de
kinderopvang.
Wij zijn Leanne en Kimberley en zullen dit
schooljaar voornamelijk te vinden zijn bij groep
1 en 2. Kinderen in deze groep zijn erg vindingrijk, voor ons is het de uitdaging om bij deze
vindingrijkheid aan te sluiten en dit te stimuleren.

Wij zijn Miranda en Rianna en wij zullen te zien
zijn bij groep 3, 4 en 5. Deze kinderen zitten nog
volop in de ontwikkeling. Hier zien wij een uitdaging in om goed aan te sluiten bij elk uniek
kind.
Wij zijn Darja en Meriëm en wij gaan helpen bij
groep 6, 7 en 8. Wij hebben voor deze groepen
gekozen, omdat wij het belangrijk vinden om
zelfstandigheid mee te geven voor het middelbaar onderwijs. Hier hopen wij ze in te kunnen
ondersteunen.
We hopen jullie allemaal te ontmoeten bij het
Kindcentrum en we hebben veel zin in dit
schooljaar.
Tot gauw!



13 oktober kijkavond



15 t/m 23 oktober herfstvakantie



5 november oud papier familie
Dooper



7 november VO avond ouders
groep 8



8 november schoolontbijt



9 november studiemiddag alle kinderen om 12.00 uur vrij

Building Learning Power groep 1-2
Het doel dat we voor de klas centraal hebben
gesteld is: ik ruim mijn spullen goed en netjes
op. Dit doel
hangt bij het
trapje en iedere
keer als ik het
goed heb gedaan mag ik een
treetje hoger.
De kinderen zijn
na vier weken
allemaal boven
aan de trap beland. En het is bij
ons in het lokaal
altijd heel erg
netjes. Kom daar
maar eens naar
kijken! Hoog tijd voor de juffen om een nieuw
doel te bedenken met alle kinderen. Dan beginnen we allemaal weer onderaan het trapje.
Ook hebben alle kinderen eigen doelen bedacht. Ze hebben zichzelf getekend in de zon en
op de stralen hebben ze samen met juf bedacht
waar ze aan willen werken. De een wil goed
leren rekenen, erachter staan dan ook de spellen die je dan kunt doen om je doel te bereiken.
De ander wil zijn naam leren schrijven, nog een
ander moet leren om zijn potlood goed vast te

houden. Ook zijn er kinderen die al willen leren
lezen, dan kun je spelletjes doen die je daarop
voorbereiden. Die liggen ook bij ons in de kast.
Regelmatig reflecteren we op onze doelen om
te zien of we ook daadwerkelijk aan de doelen
hebben gewerkt. Het geeft een grote betrokkenheid!

Sinterklaas komt maandag 5 december aan in
Wytgaard,
Te voet, te trekker of misschien wel ter paard.
Vanaf 8.30 uur zullen wij hem begroeten,
Zodat hij daarna op school alle kinderen kan
ontmoeten.
Om alle cadeaus voor de kinderen mogelijk te
kunnen maken,
Zouden wij u willen vragen voor een kleine bijdrage.
U heeft hierover een brief ontvangen,
Zodat u weet hoe Sint en zijn pieten naar dit
bedrag verlangen.
Het bedrag hoeft niet contant
Of bij de Sinterklaas commissie in de hand
Dit kan allemaal digitaal en in één keer,
Dat scheelt iedereen dan maar weer.
Tot 5 december, dan kunnen we allemaal genieten,
Van onze lieve Sint en zijn Pieten.

Wilt u eraan denken onze hekken en deuren
weer achter u dicht te doen?
De laatste tijd wordt dit wel weer eens vergeten
en dit kan vervelende situaties geven!
Alvast bedankt!

De kou komt er weer aan. Tijd voor handschoenen en sjaals is het misschien nog niet maar wilt
u alles wat mee is in de luizenzak van uw kind
doen?
Zo geven we geen verkeerde sjaals en handschoenen mee

