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Data van belang
12 februari – 18 februari
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carnavalsvakantie
leerlingen groep juf Nicole vrij
Studiemiddag team alle leerlingen vrij om 12.35u
Studiedag alle leerlingen vrij
sponsorloop

Welkom aan de nieuwe leerlingen
Op maandag 19 februari starten 5 nieuwe leerlingen bij ons op school.
Yaro en Damian starten in groep 3 van juf Esther en juf Sandra, Elaf
start in groep 4 van juf Dymphy en juf Sandra, Jari start in groep 5b
van juf Kristel en juf Myra en Zayd start in groep 7b bij meneer Ruud.
Wij wensen hen allen een fijne tijd op SBO de Wissel.
Rapporten
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 hebben maandag hun rapport
meegekregen. Wij waren erg trots op de kinderen en natuurlijk hopen
wij dat u ook trots op uw zoon of dochter bent. Het is de bedoeling dat
u de inhoud van het rapport thuis bewaard en de kaft met het hoesje
weer mee geeft naar school zodat we het 2e rapport weer in de kaft
kunnen meegeven. U heeft dan aan het eind van het jaar rapport 1 en
2 compleet in een mooie kaft. Het plastic hoesje bewaren we dan weer
voor volgend schooljaar.
Carnavalsviering
Het was vandaag een geweldig feest met veel verschillende
activiteiten, leuke spelletjes, schitterende optredens, veel muziek,
hossen en dansen. Aan het einde van de middag stond er een mooie
optocht rond de school gepland. Fijn dat er ouders waren om 14.00u
op de route rond de school om te komen kijken
Jullie kunnen daarna lekker gaan genieten van jullie vakantie en we
zien jullie weer op maandag 19 februari!

Fijne carnaval!
Leerlingenraad
Vandaag is de leerlingeraad weer bij elkaar gekomen. De
leerlingenraad hebben de vraag gekregen wat er verbeterd kan worden
aan Het Spel van de week. We zijn tot de conclusie gekomen dat we
wat duidelijker moeten aangeven op welke dag er een Spel van de
week is en ook om welk spel het dan gaat. Verder is gesproken over
wat er beter kan op ons schoolplein en wat de kinderen nog missen.
De kinderen hebben aangegeven heel blij te zijn met de 3
pauzemomenten en dit positiever wordt ervaren dan de 2 pauzes (1
kort, 1 lang) voorheen. Wel mogen er wat meer moppenboeken in de
bibliotheek komen.
Onze Kerstviering en de bezoeken aan de Mienushal en De Bussel zijn
besproken en de tips/tops hebben we doorgegeven aan de
organiserende leerkracht. Onze volgende leerlingenraad plannen we op
dinsdag 20 maart.

Vervangingen
De week na de vakantie:
In groep 5a:
Juf Yvonne gaat zelf de woensdagen weer voor de klas. Op
donderdag en vrijdag komt juf Emily terug van haar
ouderschapsverlof.
In groep 5b:
Op donderdag juf Baukje en juf Myra gaat weer zelf starten
op de vrijdag. De week erop doet juf Myra het weer helemaal
zelf.
In groep 6a:
woensdag 21-2 juf Ilona, 28-2 juf Mariska.
In groep 6b:
woensdag juf Myra start weer voor de groep
In groep 8a:
woensdag 21-2 juf Rozanne en 28-2 juf Steffi.
In groep 8c:
maandag 19 en 27 februari en dinsdag 20 februari juf
Annemieke, dinsdag 28-2 juf Joyce.
We zijn erg blij dat onze vaste mensen weer zo ver zijn hersteld dat ze weer in
hun eigen groep gaan werken.
Vanaf 5 maart gaat juf Suzanne haar werk weer oppakken na haar
zwangerschapsverlof en zij start dan in groep 8c op maandag en dinsdag en op
de woensdag in 8a.

Pleegouders gezocht
Informatieavond dinsdag 6 maart
Ben jij de pleegouder die Fienke en Deniz zoeken?
Wist je dat er meer dan 22.000 pleegkinderen zijn
in Nederland? Ook in onze gemeente zijn er
kinderen en jongeren die bij pleegouders wonen, omdat hun ouders voor korte of
lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Af en toe een weekend of vakantie of
zeven dagen in de week. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind. Door
het schoolhek beschikbaar te stellen helpt onze school bij het werven van nieuwe
pleegouders.
Maak het positieve verschil in het leven van een kind...
Juzt is dringend op zoek naar nieuwe pleegouders die willen zorgen dat kinderen
niet alleen tijdens de schooluren, maar ook voor en na school een warme plek
hebben waar ze zich goed voelen.
Pleegouders zijn geen superhelden, maar juist hele gewone mensen. De
belangrijkste voorwaarden zijn dat je minimaal 21 jaar bent en een pleegkind
een stabiele en veilige leefsituatie kan bieden.
Er wachten nog steeds veel kinderen van 0 tot 18 jaar, op een veilige en stabiele
plek. Nieuwe pleegouders zijn harder dan ooit nodig.
Juzt geeft op dinsdag 6 maart van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond over
pleegzorg in Praktijkschool De Zwaaikom, Nassaustraat 10 te Oosterhout.
Heb je vragen of wil je graag meer weten over hoe je pleegouder kan worden,
dan ben je van harte welkom op de informatieavond. Graag aanmelden via
https://www.juzt.nl/actueel/agenda/
Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Oosterhout.

