Openbare Basisschool Widerode, Marjoleinlaan 41, 7641 EN Wierden.Tel. 0546-572642. E-mail:
widerode@varietas.nl. Website: www.widerode.nl

Facebook.com/OBSWiderode

Twitter.com/Widerode

Instagram.com/obswiderode

Wierden, 15 november 2022 (nr.5)

INZAMELING OUD IJZER:
Zaterdag 5 november jl. vond de inzameling van oud ijzer weer
plaats. Er werd het nodige ijzer ingebracht door ouders en
derden. De ouderraad kan een mooie opbrengst van 640 euro
noteren.
We willen iedereen bedanken voor de inbreng en natuurlijk de
ouderraad en leerkrachten voor hun inzet!
De buitenberging is nu weer leeg. Heeft u oud ijzer dan kunt u
dit altijd inleveren op school.
Ook accu`s zijn van harte welkom!!!

KINDERBOEKENWEEK:
In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we voor ruim 150 euro
aan boeken mochten uitzoeken bij Boekhandel Reterink vanwege de
kassabonnenactie in het kader van de Kinderboekenweek. Onderstaande
boeken, voor elk wat wils, hebben we onlangs uitgezocht voor onze
schoolbibliotheek.

OUDERPORTAAL (herhaling):
Via het ouderportaal van Parnassys kunt u allerlei gegevens van uw kind
inzien. O.a. cijfers, IEP-resultaten, absentie etc. Via het potloodje kunt u
persoonlijke gegevens (ook uw gebruikersnaam en/of wachtwoord)
wijzigen. Wij krijgen bericht van de (aangevraagde) wijziging en passen
dit z.s.m. aan in ons systeem. Naderhand zijn de juiste gegevens voor u
zichtbaar in het ouderportaal.
Mocht u geen inloggegevens (meer) hebben dan kunt u dit kenbaar maken bij meester Peter Bolink
(p.bolink@varietas.nl)
Met name de medische gegevens van uw kind zouden we graag up-to-date willen hebben. In deze
tijd rond Sinterklaas en kerst vinden we het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van bijvoorbeeld
allergieën (gluten, noten, lactose etc.). Ook dit kunt u in het Ouderportaal zelf inzien en (laten)
wijzigen.
Bij een behoorlijk aantal leerlingen staat dokter Blom nog vermeld als huisarts, terwijl hij zijn praktijk
heeft beëindigd. Wilt u uw nieuwe huisarts doorgeven via het Ouderportaal?

VOMOL GROEP 7 en 8:
Donderdag 24 november nemen de leerlingen van de groepen 7 en 8 deel aan het VOMOL-project:
Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer. Naast een presentatie in de klas wordt de
bewustmaking van de gevaren van deze grote voertuigen ook in de praktijk gebracht.
Op de skatebaan naast De Morgenster staan namens loonbedrijf Wilmink uit Enter een aantal enorme
landbouwmachines. In groepjes krijgen de kinderen uitleg over bijvoorbeeld de dode hoek. Erg
leerzaam!

AFWEZIGHEID MENEER JAN:
Sinds medio september is onze zeer gewaardeerde collega Jan Vente afwezig. Meneer Jan heeft tot
zijn pensioen als conciërge en financieel medewerker bij ons gewerkt. Inmiddels is Jan 81 jaar oud,
maar nog altijd twee dagen in de week op vrijwillige basis actief met o.a. de financiën.
Helaas is Jan ernstig ziek. De afgelopen maanden heeft Jan de nodige behandelingen ondergaan.
Naar omstandigheden gaat het redelijk met Jan. Uiteraard hebben we als team nauw contact met hem
en steunen hem daar waar nodig. In de groepen zullen we een leuke attentie voor meneer Jan maken.
We hopen dat Jan zijn herstel doorzet. Namens iedereen wensen we meneer Jan veel beterschap
toe!

LOOTJES TREKKEN:
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 helpen ook dit jaar Sinterklaas weer een handje.
Donderdag a.s. zullen er in genoemde groepen lootjes worden getrokken. De informatie betreffende
het cadeautje, het gedicht en de surprise staat op het lootje vermeld. Voor vragen kunt u terecht bij de
leerkracht van uw kind(eren).

