Nieuwsbrief 9 februari 2018
Data van belang
28 februari
1 maart
14 maart
22 maart
30 maart
2 april
18 april

:
:
:
:
:
:
:

leerlingen groep juf Nicole vrij
Studiemiddag team; alle leerlingen vrij om 12.35u
Studiedag; alle leerlingen hele dag vrij
sponsorloop
Goede Vrijdag alle leerlingen hele dag vrij
2e Paasdag alle leerlingen hele dag vrij
leerlingen groep juf Nicole vrij

Welkom aan de nieuwe leerlingen
Op maandag 19 februari zijn 5 nieuwe leerlingen bij ons op school
gestart. We wensen Yaro, Damian, Elaf, Jari en Zayd een fijne tijd op
SBO De Wissel!
Vervangingen
Volgende week:
groep 5a:
Juf Yvonne gaat zelf de woensdagen weer voor de klas.
Op donderdag en vrijdag is juf Emily terug van haar
ouderschapsverlof.
groep 8c:
Maandag is juf Annemieke May in de groep, de rest van
de week is juf Joyce in haar eigen groep.
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.
We zijn blij dat ook Juf Myra weer terug is.
Wist u dat:
- De kinderen de komende week schoolfruit krijgen: galia meloen,
sinaasappel en appel.
- We woensdag een bijeenkomst hebben voor ouders over puberteit.
De uitnodiging ontvangt u hierbij op de achterkant.
Tentoonstelling De Ontdekfabriek van 2 t/m 23 maart
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 5 t/m 7 van De
Wissel en groep 5 t/m 8 van Basisschool De Biëncorf met veel
aandacht gewerkt aan het maken van bijzondere werkstukken voor de
tentoonstelling De ontdekfabriek.
Alle ouders en familieleden, juffen en meesters, buren en vrienden zijn
van harte welkom om de werkstukken te komen bewonderen!
Opening: 2 maart 2018 tussen 15.00 en 16.00 uur in
Activiteitencentrum de Slotjes, Slotjesveld 15, Oosterhout!
Dit is mogelijk gemaakt door Smaakmakers, Bock, H19, Surplus
Welzijn en Zin in Kunst in opdracht van de gemeente Oosterhout.

De komende periode starten er in Activiteitencentrum De Slotjes allerlei leuke
cursussen en knutselactiviteiten onder begeleiding van een echte kunstenaar!
Knutselatelier De Ontdekfabriek (gratis)
Voor kinderen van groep 5 t/m 8
Iedere woensdag vanaf 21 februari van 13.30-15.00 uur met uitzondering van de
vakanties.
Deelname is gratis!
Korte cursussen (4 lessen voor €6,-)
Geluksvogels:
Start donderdag 8 maart van 15.45-17.15 uur
Illustraties:
Start donderdag 5 april van 15.45-17.15 uur
Gebouw:
Start donderdag 31 mei van 15.45-17.15 uur (zie bijlage)
Kijk voor meer info: Sjors Sportief/Oosterhout/inschrijven of mail met
Godelieve Döll (gdoll@ziggo.nl)
Docent Beeldende Vorming en trainer Beeldende Ontwikkeling

HOE OVERLEEF IK MIJN PUBER
Een avond waar we niet het goed of
fout gaan verkondigen, maar je juist
wijzen op de mogelijkheden die er zijn
in deze hectische periode in je kinds
leven. Een feest van herkenning!

WANNEER
Woensdag 28 februari 2018
19:30 uur - 21.00

WAAR
Van Oldeneellaan 18
Oosterhout

19:00 uur inloop

Informatieavond voor belangstellende over kinderen (vanaf 9 jaar) & Puberteit

