20. Nieuwsbrief 15 juni 2018
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uitnodigingen rapportgesprekken
studiemiddag alle leerlingen vrij om 12.35u
oudergesprekken
leerlingen groep 8 rapporten mee naar huis
Schoolverlatersavond
: leerlingen groep 8 vrij
: rapporten mee naar huis
: kennismaken nieuwe groep
: alle leerlingen vrij om 12.35u i.v.m. start zomervakantie

Start zomervakantie
We sluiten de school op vrijdag 6 juli om 12.35u zodat de kinderen kunnen
gaan genieten van een welverdiende zomervakantie.
Schriften inzien
Wat fijn dat er zo op het eind van het schooljaar ouders zijn die de school
binnenlopen om het werk van hun kind te komen inzien. Helaas is de
belangstelling niet erg groot dus vragen we ons af of het aan de wens van
ouders voldoet. We zullen na de zomervakantie inventariseren waaraan
behoefte is.
Vervangingen
Juf Lisette maandag 18 juni vrij is en wordt vervangen door juf Annemieke.
Meneer Gérard vrij is vrijdag 22 en 29 juni en zijn groep wordt overgenomen
door juf Marissa.
Meneer Joep woensdag 20 juni vrij is en juf Marissa zijn groep draait.
Meneer Eugène dinsdag naar een ICT dag is en wordt vervangen door meneer
Joep. Juf Marissa draait dan groep 6c.
Juf Lisette woensdag 27 juni wel op school is maar buiten de groep werkt en
zij wordt vervangen door juf Rozanne.
Juf Yvonne met zwangerschapsverlof gaat en m.i.v. woensdag 20 juni wordt
vervangen door juf Ine van der Hoeven.
Aanschaf Iris connect
Wij zijn continu in ontwikkeling om onszelf te verbeteren, zodat we in de
toekomst nog beter aan kunnen sluiten bij de behoeften van ieder kind. Als
Wissel hebben we hiervoor een IRIS-Connect aangeschaft.
IRIS-Connect is een systeem van twee I-pads en I-pod waarmee we film- en
geluidsopnames kunnen maken. Deze apparatuur kunnen medewerkers van
onze school klaarzetten voor een activiteit, zodat ze deze activiteit later in
hun eigen online omgeving kunnen terugkijken. Deze online omgeving is
overigens zeer goed beschermd. Collega’s kunnen andere collega’s uitnodigen
om het filmpje te bekijken en hier feedback op te geven, zodat we breed
kunnen leren van en met elkaar. Deze opnames worden enkel gebruikt ten
behoeve van de leerkracht of onderwijsassistent en zullen alleen door onze
eigen medewerkers bekeken worden.
Mocht ergens de behoefte ontstaan om de IRIS Connect in te zetten om een
specifiek kind te filmen, dan zullen we dit altijd eerst aan u vragen. Hiervoor
zetten wij dit instrument dus niet zomaar in.
Meer informatie over de IRIS Connect is onder andere te vinden op:
https://www.coachenreflect.nl/
Mocht u vragen hebben, of bezwaar hebben tegen deze filmopnames, dan
kunt u bij de directie terecht.

Vakantierooster 2018-2019
Zomervakantie:
9 juli t/m 17 augustus 2018
Herfstvakantie :
15 oktober t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie:
21 december 12.35u 2018 t/m 4 januari 2019
Carnavalsvakantie:
4 maart t/m 8 maart 2019
Goede vrijdag:
19 april 2019
2e Paasdag:
22 april 2019
Meivakantie:
23 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart:
30 mei en 31 mei 2019
Juniweek:
3 juni t/m 7 juni 2019
2e Pinksterdag:
10 juni 2019
Laatste schooldag:
4 juli 15.05u 2019
Zomervakantie:
5 juli t/m 16 augustus 2019
De studiedagen (op woensdag) en studiemiddagen (4x op dinsdag en 4x op donderdag)
worden of in de volgende nieuwsbrief aan u doorgegeven.
Beloning PBS
Hoera de 140 ballen zijn verdiend. We gaan picknicken in de komende weken. Dat is de
beloning die de kinderen hebben bedacht als het zou lukken om die te verdienen.
Musical groep 8
Er wordt hard gewerkt aan liedjes, danspasjes, decor en posters om de musical mogelijk
te maken bij het afscheid van groep 8. De musical wordt 3x opgevoerd: 1x voor de
onder- en middenbouw en hulpouders, 1x voor groep 7 en de hulpouders en natuurlijk is
de echte voorstelling op maandagavond 2 juli voor de ouders van de kinderen van groep
8.
Bekendmaking groepen
Zoals vorige keer al in de brief heeft gestaan weten we nog niet hoeveel leerlingen gaan
instromen en dus nog niet met hoeveel groepen we gaan starten. We hopen dat we dit
ook in de volgende nieuwsbrief kunnen publiceren.
Kennismaking nieuwe groep
Alle kinderen die na de vakantie bij ons gaan starten en de zittende leerlingen gaan op
woensdag 4 juli kennismaken in de nieuwe groep met de leerlingen die na de vakantie in
de groep zitten en de leerkracht die dan voor de groep komt.
Wist u dat ….
- We een heel fijn bankje op school hebben gekregen.
- Er door de kinderen al heel veel gebruik van wordt gemaakt.
- We blij zijn dat we dit hebben kunnen overnemen van de St. Janschool uit Oosteind.
- We hen daarvoor willen bedanken.
- We steeds mail binnen krijgen om te gaan sporten in Oosterhout.
- We deze niet allemaal kunnen publiceren.
- We natuurlijk willen dat de kinderen deelnemen aan een sportvereniging.
- We ouders vragen hier zelf actief in te zijn en de berichten te volgen in de plaatselijke
weekbladen.
- Dit omdat niet al onze kinderen uit Oosterhout komen.
- Wilt u meer weten dan kunt u altijd even bij ons binnenlopen zodat wij u verder
kunnen helpen.
- We de leerlingen van groep 8, die zijn geslaagd voor hun verkeersdiploma, feliciteren
met het behalen daarvan.

