Nieuwsbrief 15 september
Data van belang
25 september
27 september
3 oktober
9-13 oktober
16-20 oktober

:
:
:
:
:

uitnodigingen voor de oudergesprekken
leerlingen groep 1/2 vrij
studiemiddag, leerlingen vrij om 12.30u
oudergesprekken
herfstvakantie

Leerlingkaart controleren
U zoon/dochter heeft afgelopen maandag de leerlingkaart
meegekregen. Wij vragen u deze te controleren en evt. aan te vullen
met ontbrekende gegevens. Vooral het telefoonnummer is enorm
belangrijk omdat we u moeten kunnen bereiken als er iets bijzonders
is (b.v. ziekte of gevallen). Wilt u deze mee terug geven naar school
voor 22 september a.s.
Informatieavond 11 september
Wat fijn dat u aanwezig was tijdens de informatieavond. De
leerkrachten hebben kunnen vertellen hoe het schooljaar is opgebouwd
en wat ze dit leerjaar allemaal gaan doen in de klas. Heeft u het
gemist dan heeft uw kind de info op papier meegekregen.
Algemene ledenvergadering van de oudervereniging
Er was geen belangstelling voor deze avond. Toch heeft de ouderraad
samen met de directie de vergadering door laten gaan. De secretaris
heeft het jaarverslag besproken en de waarnemend penningmeester
heeft het financieel verslag uitgelegd en de begroting voorgelegd voor
komend schooljaar. U kunt beiden vanaf woensdag vinden op onze
website onder de kop “oudervereniging”. Meneer Eugène zal woensdag
de informatie aanpassen voor dit schooljaar.
Er hebben zich maandag gelukkig al enkele nieuwe ouders aangemeld
voor de Ouderraad en voor het luizenpluizen.
Ouderbijdrage
Bij deze nieuwsbrief krijgt u ook de brief mee voor de ouderbijdrage.
Allen die al betaald hebben worden natuurlijk hartelijk bedankt. Fijn
want deze bijdrage is wel nodig om leuke activiteiten te kunnen
voorzien van een extraatje.
Hulpouders
Hierbij treft u ook de brief aan voor opgave als hulpouder.
We hebben echt hulp nodig bij verschillende activiteiten en daarom
vragen we uw hulp. Kijk wat bij u past en meldt u aan. Is er iets wat u
goed kunt maar niet wordt genoemd zet het gewoon onderaan het
strookje erbij.
Wisseldag 2017
U heeft het mogelijk al gezien op Facebook: er is een foto geplaatst
met “vossen”. De kinderen moesten op zoek naar 7 vossen in de
omgeving van school. Deze waren kleurrijk gekleed en hadden voor de
leerlingen van groep 1 t/m 5 de kleuren van de regenboog en voor de
kinderen van groep 6 en 7 letters waarmee ze het woord “Kleurrijk”
konden maken. Ondanks de regen was het een leuke activiteit.

Het ijsje als beloning voor de kinderen maakte het natuurlijk helemaal
af. De middag was gevuld met allerlei leuke activiteiten binnen de
groep, de unit of de bouw en daardoor hebben de kinderen nog beter
contact met elkaar gekregen en met de leerkracht.
Nieuwe regel PBS
Na 3 weken oefenen “elkaar te groeten” hebben we gezien dat dit al
heel goed lukt. De kinderen hebben inmiddels al meer dan 330
muntjes verdiend zodat er 11 ballen in de buis zitten. Een knappe
prestatie. We gaan voor extra buitenspelen als beloning voor de 20
ballen, dus zet ‘m op!!
We gaan de komende 4 weken een nieuwe regel
oefenen: “ik ben rustig op de gang”. Natuurlijk
betekent dit niet dat je niet meer hoeft te groeten
als je iemand tegen komt want dat blijft gewoon
fijn voor iedereen.
Er worden vanaf maandag muntjes uitgedeeld aan
de kinderen als ze rustig door de gang lopen. Heel
veel kinderen weten al hoe dat gaat en laten het
zien dus die muntjes zullen binnenstromen.
Actie 5 oktober
Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoe we als school en als
Delta-onderwijs hiermee zullen omgaan. Toch willen we u op voorhand
al wel aangeven dat de mogelijkheid aanwezig is dat er wordt
gestaakt. We zullen u daar volgende week vrijdag verder over
informeren.
Thema informatieavonden
Onze psychologe Marja en leerkracht sociale vaardigheden Stefanie
zijn dit schooljaar bereid om 3 avonden te organiseren waarin voor u
interessante onderwerpen aan bod komen.
U bent van harte welkom op (één van) deze avonden.
- 1 november 2017 19.30-21.00 uur Onderwerp: PBS
Op De Wissel werken we volgens de methode PBS waarbij met name
positief gedrag van kinderen wordt benadrukt en beloond. Tijdens deze
avond hoort u wat PBS betekent, hoe het op school wordt ingezet en
wat u er thuis misschien zelf aan kunt hebben.
- 28 februari 2018 19.30-21.00 uur Onderwerp: Pubers
Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek over de heftige tijd als
kinderen in de puberteit komen: “Hoe overleef ik de puberteit?”

-

30 mei 2018
19.30-21.00 uur Onderwerp: Faalangst
Heel veel kinderen zijn bang om fouten te maken of om het verkeerd
te doen. Dit kan zo erg worden dat ze helemaal niet meer durven. Hoe
kunnen we daar aan werken en wat moeten we dan juist wel of juist
niet doen.

