Nieuwsbrief 17 november
Data van belang
20 november
20-24 november
22 november
28 november
4 december
6 december
11 december
20 december
22 december

:
:
:
:
:
:
:
:
:

informatieavond voor alle ouders over gebruik media/internet
nationale mediaweek
studiedag team: alle leerlingen vrij
schriften inzien/werkjes bekijken
Sinterklaasfeest op school
leerlingen groep 2/3 vrij
schoolverlaters krijgen hun rapport
kennismaken nieuwe leerlingen
Kerstviering en start kerstvakantie om 12.35u

Media-avond voor ouders
Op maandag 20 november aanstaande organiseren wij een informatieavond rondom sociale media en online veiligheid voor uw kind. Deze
avond is speciaal voor u als ouder. De kinderen gaan komende week in
de klas met het programma “Mediamasters”.
De invulling van de avond wordt verzorgd door Bureau Halt.
U bent vanaf 19.00u van harte welkom voor de inloop. De avond start
om 19.30 en eindigt rond de klok van 21.00u. Geeft u
maandagochtend het strookje van de uitnodiging nog even mee aan
uw kind als u komt.
Schoolfruit en groente
We zijn gestart op 15 november met schoolgroente en –fruit. Vorige
week vrijdag heeft u een flyer gekregen met tips voor thuis. Wij delen
het fruit uit op de dinsdag na school zodat de kinderen op woensdag,
donderdag en vrijdag geen fruit hoeven mee te nemen. Komende week
krijgen de kinderen radijs, een sinaasappel en een peer.
Studiedag voor het team
Op 22 november staat onze studiedag gepland en zijn alle leerlingen
vrij. Wij gaan ons verder verdiepen in de kennis over executieve
functies. U zult denken, wat zijn dat dan? Deze functies zijn de
uitvoerende regelfuncties: planning, aandacht, werkgeheugen,
gedragsregulatie, taakinitiatie, organiseren van je gedrag in de klas.
Het is goed om hier samen naar te kijken. Hoe doen we dat vanaf
groep 1 t/m groep 8 zodat de leerlingen een goede basis hebben voor
het vervolgonderwijs en later? Natuurlijk zitten deze functies in ons
onderwijs maar we merken dat het voor steeds meer kinderen best
lastig is en wij willen weten hoe we hen nog beter kunnen helpen.
In de middag gaan we met rekenen aan de slag: hoe combineren we
de methode met PARWO en de passende perspectieven van het
rekenonderwijs voor onze kinderen.
Ouderbijdrage
Ouders die 2 weken terug de brief voor de ouderbijdrage hebben
ontvangen troffen een verkeerd nummer aan: er was geen iban
vermeld. Bij deze de goede gegevens:
Het IBAN nummer: NL50ABNA047.79.78.606
t.n.v. OV SBO de Wissel
vermelding: naam en groep van het kind.
Excuses voor het ongemak.

De OV vraagt u vriendelijk om de bijdrage van €20,- te voldoen omdat we in de
komende maanden kosten gaan maken voor de verschillende activiteiten.
Heeft u geen brief ontvangen dan had u de ouderbijdrage al betaald.
Vervangingen
Juf Eveline is geopereerd aan haar voet en het gaat steeds beter met haar. Vanaf
maandag wil ze weer naar school komen en kijken wat ze kan doen. Lesgeven
blijft bij juf Lynn maar ze gaat wel de stagiaires begeleiden tijdens het geven van
de gymlessen.
Meneer Bas stopt in groep 8c en zal worden vervangen door juf Steffi Paans. Zij
is de komende weken op maandag en dinsdag in deze groep. Juf Ine komt wel
steeds meer uurtjes om therapeutisch te werken.
Schoolbeloning
Yes!!!! de beloning is binnen: we hebben 60 ballen in de buis zitten en gaan
daarom gezellig gezelschapspelletjes doen of hebben dat al gedaan vanmiddag.
De kinderen laten steeds meer zien dat ze fijn kunnen spelen op het plein.
Volgende week starten we met een nieuwe gedragsverwachting: “Ik houd de
gang netjes”. De komende 4 weken gaan we dit oefenen en laten zien. Dan gaan
we sparen voor 80 ballen en dus voor de volgende schoolbeloning:
“Pyama/pantoffeldag”.
Bezoek aan Het Kasteel
Onze leerkrachten van de SBOplus groepen: groep 4/5, 6/7 en 8d gaan komende
dinsdag, 21 november, op studiebezoek bij Het Kasteel, een SO-school in Breda.
Zij hopen daar heel veel te leren over de aanpak van het onderwijs in hun
omgeving. Natuurlijk kunnen we daar weer gebruik van maken bij het
ontwikkelen van het onderwijs op onze school voor kinderen die meer handelend
bezig moeten zijn. Denkt u aan de domeinmiddagen van deze groepen die
hiervan al een voorbeeld zijn.
De groep 4/5 wordt vervangen door juf Sandra, groep 6/7 door juf Annemieke
(een invaljuf) en groep 8d door juf Myra.
Aankomst van Sinterklaas
Komend weekend komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Een heel gezellige
tijd op school met liedjes, knutselwerkjes en aandacht voor elkaar. De kinderen
van groep 6, 7 en 8 hebben vandaag lootjes getrokken en krijgen dus een briefje
mee waarop staat wie zij hebben geloot. Het is fijn als kinderen dit geheim
houden voor elkaar zodat het een mooie verrassing blijft tot 4 december, de dag
waarop wij met de school ons Sinterklaasfeest vieren. We zijn altijd weer heel
verrast door de mooie surprises die worden gemaakt.
Voor de groepen 1 t/m 5 stijgt de spanning natuurlijk ook want Sint is met zijn
pakjesboot onderweg naar Nederland. We hebben op het Sinterklaasjournaal al
gezien dat er een heleboel aan de hand is vooral tijdens de storm.
Als dat allemaal maar goed gaat komen …..
Wist
-

u dat ……
Er weer nieuws is via de nieuwsbrief van Ouders & Onderwijs.
Deze kunt openen via onze website of via www.oudersonderwijs.nl
Het groepsgebonden schoolonderzoek weer is afgerond voor de kinderen.
De juffen en meesters nu aan het werk kunnen met de gegevens voor
groepsbespreking en rapport.

