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start nieuwe schooljaar om 8.40u
leerlingen groep 1/2 vrij
informatieavond alle leerlingen
algemene ledenvergadering oudervereniging
Wisseldag voor de leerlingen van groepen 1 t/m 8
studiemiddag, leerlingen vrij om 12.30u
uitnodigingen voor de oudergesprekken
leerlingen groep 1/2 vrij

Opening nieuw schooljaar
Vanmorgen hebben we samen de start van het nieuwe schooljaar gevierd. De
kinderen zijn verwelkomd door alle juffen en meesters die op school waren.
Natuurlijk zijn we gestart met een kort welkomstwoord door juf Jacqueline en
hebben we daarna ons schoollied samen gezongen.
Hierna zijn de kinderen met de juffen of meesters naar de ingang gelopen
waarlangs de kinderen de school binnengaan en uitkomen.
Iedere bouw heeft zijn eigen ingang:
De groep 1 t/m 4 langs de aula;
De groepen 5 en 6 langs achter bij de fietsenstalling;
De groepen 7 langs de deur bij de brandtrap;
De groepen 8 langs de hoofdingang.
U als ouders kunt de school altijd binnen langs de hoofdingang zodat u zich
kunt melden bij de administratie. Hier wordt de deur voor u opengemaakt.
Het was erg fijn dat er veel ouders waren om dit met ons te vieren. Jullie zijn
gezellig mee naar binnen gegaan. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we
dit blijven doen. We gaan dit samen afbouwen: voor de nieuwe leerlingen
mag dat wat langzamer dan voor de kinderen die de school al kennen.
De kinderen van groep 1/2 hebben vrije inloop vanaf 8.30u en daarbij mogen
de ouders altijd mee naar binnen. De andere kinderen gaan gewoon zelf naar
binnen en u neemt afscheid op het plein.
Wilt u iets met de groepsleerkracht bespreken dan kan dit nadat u met de
juf/meester een afspraak hebt gemaakt. Dit kan tussen 8.30u en 8.40u of na
15.15u als de kinderen op de bus zijn gezet.
Natuurlijk kan dat dit ook altijd via het schriftje of de agenda.
Thema voor schooljaar
Elk jaar willen we een bijzonder jaar maken en daarom willen we dit jaar het
volgende thema meegeven:
“We gaan voor een kleurrijk schooljaar!”
Okiedokie begroet ons
Afgelopen jaar hebben we 10 gouden regels
afgesproken met elkaar die we door het jaar gaan
oefenen. We starten met: “ik groet een ander”.
De kinderen kunnen daarvoor beloond worden met
een muntje en bij 30 muntjes doen ze een bal in de
spaarbuis voorin de school. Bij 20 ballen gaan we
voor een schoolbeloning. De kinderen hebben de
opdracht gekregen om ideeën aan te leveren voor
deze beloningen. We maken dan een keuze. Het
gaat om kleinigheidjes voor de hele school zoals we
ook vorig jaar hebben gedaan.
Wij hebben er zin in en gaan ervoor!
We willen jullie dit schooljaar ook uitleggen wat PBS betekent en hoe je dat
ook thuis kunt gebruiken. De uitnodiging komt binnenkort mee!

Kalender 2017-2018
Vandaag krijgen alle kinderen de kalender mee waarop de vakanties en alle belangrijke
dagen zijn aangegeven. De data staan bovenaan de nieuwsbrief.
Het is wel verstandig deze even te vergelijken met de kalender want soms komt er nog
een aanvulling of wijziging die u dan kunt aanvullen op de kalender.
Vandaag voor u de eerste nieuwsbrief. Indien u deze via de mail wilt ontvangen kunt u
op onderstaand strookje aangeven. Heeft u vorig schooljaar dit al doorgegeven dan is het
bij ons bekend en krijgt u de nieuwsbrief al via de mail. Als uw mailadres is gewijzigd dan
graag even het strookje onderaan de brief invullen. U kunt de nieuwsbrief ook altijd
terugvinden op de website: www.dewisselsbo.nl
Schoolgids en bijlage schoolgids
De schoolgids kunt u vinden op de website. Ook de bijlage van de schoolgids is daar
terug te vinden. De bijlage betreft de informatie voor dit schooljaar en staat op de
achterkant van de kalender. De schoolgids is voor de jaren 2015-2019. Wilt u de
papierenversie van de schoolgids dan kunt u dit aanvragen bij de administratie. Juf
Myriam zal dan zorgen dat hij met uw kind mee gaat.
Agenda
Alle leerlingen op onze school beschikken over een agenda waarin de leerkracht een
berichtje kan schrijven en waarin u berichtjes kunt zetten voor de juf of meneer. We zien
dat bij de heel jonge kinderen hier schriftjes voor worden gebruikt.
Dit kan en mag voor de kinderen in de onderbouw. Vanaf groep 5 is het de bedoeling dat
de kinderen ook huiswerk leren noteren in deze agenda en dus is een schriftje niet meer
zo handig. Wij hebben voor u geïnformeerd en weten dat bij de Hema en de Action voor
een kleine prijs een agenda te koop is. Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om deze
week nog een agenda aan te schaffen zodat de juffen en meesters de kinderen op de
goede manier kunnen leren hiermee om te gaan.
Waar kunt u parkeren?
De kinderen komen op verschillende manieren naar school. Voor de veiligheid van
iedereen willen we de verkeersstromen graag gescheiden houden.
- De kinderen op de fiets komen langs de achterkant (Bijsterveld) het plein op en
zetten hun fiets in de stalling en gaan dan het speelplein op.
- Auto’s parkeren in de parkeervakken naast de school, aan de parallelweg of in de
wijk. U moet dan wel iets verder lopen maar dat is niet te voorkomen. Let op dat
de auto in een parkeervak staat om een bekeuring te voorkomen. ’s Morgens mag
de busstrook voor “kiss and ride” worden gebruikt. U mag dan niet parkeren maar
uw kind wel uit laten stappen en dan doorrijden.
- Te voet kunt u uw kind langs de hoofdingang of zijingang het plein op laten
komen.
- Met de grote bus komen de kinderen langs de voorkant vanaf de parkeerstrook
voor de bussen.
- Met de kleine busjes parkeren de busjes aan de zijkant van de school.
Alle kinderen worden door de leerkrachten naar de bus gebracht zodat we zeker weten
dat alle kinderen mee naar huis zijn gegaan.
Wist u dat
- De kinderen deze week worden gecontroleerd op hoofdluis.
- U zich hiervoor kunt aanmelden als u wilt helpen omdat we afscheid hebben
genomen van een aantal ouders.
- Roken op het schoolplein niet mag omdat we de kinderen hiermee niet in contact
willen brengen.

Wij willen de nieuwsbrief ontvangen via de mail.
Mijn naam is: _________________________ Ouders van: ________________________
Ons mailadres is: __________________________________________________________

