Nieuwsbrief 13 oktober
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2 november
6-17 november
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herfstvakantie
8.40u weer op school
kamp groep 8
informatieavond voor alle ouder over PBS
studiemiddag alle leerlingen vrij om 12.35u
groepsgebonden schoolonderzoek (GSO)
voorlichtingsavond VO voor alle ouders van groep 7 en 8
informatieavond voor alle ouders over gebruik media/internet
nationale mediaweek
studie dag team alle leerlingen vrij
schriften inzien/werkjes bekijken

Leden Ouderraad(OR)
Personeel: Nicole van der Groen (groep 2/3) en Jacqueline van Dongen
(directie)
Ouders: Simone Barel (Johan groep 7a), Daisy Maton (Jermain groep
6A),
Michel van Overveld (Ties groep 4a en Merlijn groep 6c), Shirley Peters
(Dylan groep 3B), Ria de Ronde (Sharina groep 5B), Mari Verhagen en
Patricia Verhagen (Alwin groep 8d)en Saskia van Vugt (Troy groep 3B)
Leden Medezeggenschapsraad (MR)
Personeel: Sandra Kooijman (groep 3B), Hanneke Snijders (groep 5a)
Marjolein Kersten (groep 6c), Ilona Taling (groep 7A) en Myriam
Rietveld (directie)
Ouders: Mandy Wilson (Stefan groep 8A), Anneke Diepstraten (Gitta
groep 7A), Monique Adank (Luuk groep 7A) en vacature
40 ballen
We hebben gezien dat de kinderen al heel rustig kunnen zijn op de
gang en dus zijn er volop muntjes verdiend.
De kinderen hebben bijna samen 40 beloningsballen verdiend. Dat
betekent dat er gekookt gaat worden. Natuurlijk kan niet iedereen
tegelijk gebruik maken van onze keukentjes dus worden er afspraken
gemaakt voor na de vakantie zodat elke klas toch een keer aan de
beurt kan komen om te koken.
Volgende gedragsverwachting
Na de herfstvakantie gaan we oefenen met de
volgende gedragsverwachting:
“Ik speel fijn op het plein”.
We starten op 23 oktober en oefenen t/m 17
november. Hopelijk kunnen we weer snel veel ballen
sparen voor de volgende schoolbeloning!
Afsluiting Kinderboekenweek
Vandaag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een
boekenbeurs. De kinderen hebben allemaal een boek mogen uitkiezen
voor thuis. Het gaat hierbij om oude leesboeken die we op school niet
meer gebruiken maar nog steeds erg leuk zijn om thuis in te lezen.
Deze boeken mogen de kinderen dus houden en hoeven niet meer
terug naar school.

Schoolkamp
In de week na de herfstvakantie gaan de groepen 8 op woensdag, donderdag en
vrijdag op kamp. De voorbereidingen zijn in volle gang en iedereen krijgt er
steeds meer zin in. Natuurlijk is het ook spannend want we weten niet wat er
gaat komen.
Informatieavond PBS
Wanneer:
1 november 2017
Tijdstip:
19.30-21.00 uur
Waar:
Aula SBO de Wissel
Wie:
juf Stefanie en juf Marja
Op De Wissel werken we volgens de methode PBS (positive behaviour support)
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.
Welkom aan nieuwe leerlingen
Na de vakantie komen 2 nieuwe leerlingen bij ons op school in groep 2/3 en
groep 4A. Wij wensen hen en hun ouders een fijne tijd op SBO de Wissel.
Wist
-

u dat ……
De wegafsluiting duurt tot en met 20 oktober volgens de borden.
Wij niet zeker weten of dat klopt.
We dus maandag 23 oktober nog even goed opletten i.v.m. aanrijden naar
school.
Juf Suzanne met zwangerschapsverlof is gegaan vanaf 11 oktober.
Wij haar een heel mooie tijd toewensen in de voorbereiding op de
geboorte van het kleine wondertje.
Juf Emilie bevallen is van een zoontje Raff.
Wij juf Emilie, haar man en Djeno feliciteren met hun zoontje en broertje
en wij hen heel veel geluk wensen samen.
We na de vakantie alle kinderen weer controleren op hoofdluis.

Fijne herfstvakantie en tot maandag 23 oktober!

