18. Nieuwsbrief 18 mei 2018
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groepsgebonden schoolonderzoek voor alle leerlingen
2e Pinksterdag alle leerlingen vrij
studiemiddag alle leerlingen vrij om 12.35u
sportdag groep 1 t/m groep 6/7
sportdag groep 7 en groep 8
schoolfotograaf
Kinderen zijn vrij i.v.m. studieweek leerkrachten
leerlingen groep juf Nicole vrij
schriften en werkjes inzien 15.00-16.00u
studiemiddag alle leerlingen vrij om 12.35u
oudergesprekken

Schoolfotograaf
Op 1 juni komt de schoolfotograaf om groepsfoto’s te maken. Daarnaast
maken ze een portretfoto en nog een leuke pose. U kunt deze later bestellen.
Wij hopen dat alle kinderen er zijn zodat de groepsfoto’s compleet zijn.
Sportdag
Op dinsdag 29 mei hebben de groepen 1 t/m 6 en groep 6/7 hun sportdag.
Op donderdag zijn de overige groepen 7 en 8 aan de beurt.
Beide dagen worden op de sportvelden van Scorpio gehouden.
Adres: Wilhelminakanaal Zuid 78 te Oosterhout.
Volgende week krijgt u uitgebreidere informatie in een aparte brief.
Vervangingen
Juf Hanneke wordt 22 mei vervangen door juf Suzie.
Juf Crissy wordt 22 mei vervangen door juf Myra, 23 mei vervangen door juf
Rozanne en 30 mei door juf Ilona zoals gebruikelijk.
Meneer Gérard wordt vervangen door juf Marissa op 18 mei en 25 mei.
Juf Whitney wordt vrijdag 25 mei vervangen door juf Manon, 28 en 28 mei
door juf Emily en 30 mei door juf Rozanne.
Juf Ine met pensioen
Beste ouders,
Al bijna 41 jaar werk ik in het onderwijs, waarvan de laatste 22 jaar op SBO
De Wissel.
Ik heb met veel enthousiasme kunnen genieten van mijn baan als Intern
Begeleider: mede door de vele contacten met de kinderen, collega’s,
instanties, maar zeker ook met jullie als ouders van onze leerlingen.
Komende week komen echter mijn laatste werkdagen: ik heb er voor gekozen
om vanaf 24 mei met pensioen te gaan.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele, vaak prettige,
gesprekken en een goede samenwerking. Ook mijn grote dank voor het
vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld.
Ik wens jullie en jullie kinderen nog een fijne, leuke en leerzame tijd op de
Wissel toe en het allerbeste voor een mooie toekomst!
Vele groeten en alvast een goede zomervakantie!
Ine Braspenning, intern begeleider bovenbouw.

Signalen Charlie Charlie spel
Er bereiken ons signalen van ouders (groep 7 en 8) dat kinderen het Charlie Charlie spel
spelen. Het gaat dan om het oproepen van de geest Charlie. Ze gebruiken hiervoor een
papier met 4 vakken en 2 gekruiste potloden. De geest zou dan antwoorden geven op de
gestelde vragen door bewegen van het potlood. Natuurlijk is dit niet waar maar
verschillende kinderen worden hier heel bang door. Wij hebben daarom het spel op
school verboden. Wij hopen dat u dit thuis ook mee in de gaten houdt.
Schooljaar 2018-2019
Het schooljaar begint al naar een einde te lopen. De groepen 8 zijn begonnen met de
musical, het weer wordt meer zomers, de toetsen worden afgenomen.
Achter de schermen beginnen wij al met de voorbereidingen voor het volgende
schooljaar, 2018-2019. Wij willen u daar graag over informeren. Toch kunnen we dat pas
doen kort voor de zomervakantie. De leerlingen krijgen op 3 juli een briefje mee waarop
staat in welke groep en bij welke leerkracht uw kind volgend jaar in de klas komt. De
kinderen kunnen dan kennismaken op 4 juli met de nieuwe groep en leerkracht(en). Wel
zullen we in de komende nieuwsbrief het vakantierooster aan u doorgeven zodat u bij het
maken van plannen voor volgend jaar daar rekening mee kunt houden.
Uitnodiging informatieavond faalangst
Presteren onder druk is lastig. Zeker als je alles zo goed mogelijk wilt
doen.
Dit kan stress veroorzaken. Dat is niet erg.
Een vleugje stress staat gelijk aan een gezonde spanning.
Mocht deze spanning omslaan in zuurstoftekort,
klotsende zweet oksels, een black-out, tranen of agressief gedrag,
dan is er mogelijk sprake van faalangst.
Herkenbaar?
Deze avond staat informatie rondom faalangst centraal.
Hoe herken je het? Wat kan je er aan doen.
Ben jij erbij? Geef je dan snel op info@dewisselsbo.nl of lever onderstaand
strookje in.
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:

woensdag 30 mei
aula SBO De Wissel
19.30-21.00u (inloop vanaf 19.00)

Ja, ik ben er graag bij!
Ouders van leerling: _______________________________

uit groep ___

komt met ___________ personen naar deze informatieavond.

Op vrijdagochtend 1 juni 2018 organiseert het AIC Breda de
themabijeenkomst:

Autisme: de diagnose … en nu?
"En dan heb je de diagnose Autisme gekregen voor je kind, partner of voor
jezelf. Er komt veel op je af. Waar moet je beginnen? Wat heb je nodig?
Hoe zoek je de juiste hulp? Vertel je het je omgeving of juist liever niet?
Tijdens deze thema-ochtend geven drie van onze vrijwilligers hierover uit
eigen ervaring een korte presentatie. Het onderwerp wordt belicht vanuit
verschillende invalshoeken, vanuit de ouderrol en vanuit de persoon met
autisme zelf. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid tot het stellen van
vragen.

9.30 uur:
10.00 uur:
11.30 uur:
Locatie:
Entree:
Aanmelden:

Inloop met koffie/thee
Presentaties
Einde ochtend
MEE West-Brabant , Heerbaan 100, Breda
Gratis
Stellen we erg op prijs: AIC-Breda@nva-nb.nl

AIC Breda organiseert elke vrijdagmorgen een koffie ochtend, van 9.30-11.30 uur,
ook tijdens de schoolvakanties. Een keer per maand is er ook op donderdagavond
een avondopenstelling van 19.30 - 21.30 uur.
Tijdens deze koffie ochtenden en avonden kunt u uw vragen stellen en ervaringen
uitwisselen met onze vrijwilligers en andere bezoekers. Tevens is er altijd ruimte voor
een individueel gesprek op kantoor met één van onze vrijwilligers.
Heeft u zelf, uw kind, uw partner of iemand anders uit uw familie of omgeving autisme?
Het Autisme Info Centrum (AIC) weet als geen ander hoe dat is. Het AIC bestaat uit
vrijwilligers, allen ervaringsdeskundig op het gebied van autisme. Zij bieden u een
luisterend oor, delen ervaringen en/ of zoeken samen met u naar informatie en een
antwoord op uw vragen. Mediatheek is aanwezig. Voor meer informatie over autisme en
lidmaatschap NVA:www.autisme.nl of www.autismeinfocentrum.nl of mail
naar aic-breda@nva-nb.nl

