5. Nieuwsbrief 12 oktober 2018
Belangrijke data
15-19 oktober
22 oktober
23 oktober
30 oktober
30 oktober
5–16 november
21 november
29 november

:
:
:
:
:

herfstvakantie
start om 8.40u
Voorlichtingsavond van de verschillende scholen voor groep 8
Studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
voorlichtingsavond VO voor groepen 7 en 8 met aansluitend
Informatiebijeenkomst Zwaaikom
: GSO/toetsweken
: studiedag; alle leerlingen vrij
: werkjes en schriften bekijken om 15.05u-16.00u

Hoera 60 ballen
Woensdag hebben de kinderen 60 ballen gehaald! We zijn trots op de
kinderen die al die muntjes (1800) hebben verdiend en op de collega’s
die ze hebben uitgedeeld. We sluiten daarom deze 1e periode af met
het spelen van gezelschapsspelletjes op vrijdagmiddag.
Nieuwe gedragsverwachting
Na de vakantie starten we met een nieuwe gedragsverwachting:
“Ik speel fijn op het plein”
Kinderen kunnen een muntje verdienen als ze laten zien dat ze fijn
kunnen spelen op het plein. Hierbij zijn de afspraken
over welke spelletjes wel/niet gespeeld kunnen
worden van belang. In de klas wordt besproken wat je
gaat doen, met wie je dat gaat doen en waar je gaat
spelen. Kinderen geven daar zelf na de pauze ook
feedback op. Het is meestal heel gezellig op het plein!
Na de herfstvakantie start het spel van de week. De
stagiaires bieden dan begeleid spel aan. De kinderen
kunnen dan zelf kiezen om hier aan mee te doen.
Afsluiting van van Oldeneellaan
Vanaf 12 oktober t/m 19 oktober is de van Oldeneellaan dicht vanaf de
Abdis van Thornstraat. U kunt dus alleen via de Slotlaan onze school
bereiken of via de wijk. Op maandag 22 oktober zou alles weer
normaal moeten zijn.
Welkom aan nieuwe leerlingen
Na de vakantie starten bij ons 6 nieuwe leerlingen; Mick en Fleur in
groep 4a, Roan en Gregory in groep 4b, Melisio in groep 5a en Tieme
in groep 6c. Wij wensen hen allen veel leerplezier op onze school.
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 7 en 8
Op dinsdagavond 30 oktober is er op De Wissel een algemene
voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs, speciaal voor de
ouders met kinderen in groep 7 of 8.
De leerkrachten van groep 8 zullen dan informatie geven over de
stappen die genomen moeten worden voordat ze naar de volgende
school gaan.
Ook krijgt u algemene informatie over de verschillende niveaus in het
Voortgezet Onderwijs.

Aansluitend aan onze voorlichting komen, dhr. Timmermans en mevr. Mulders
van de Zwaaikom, uitleg geven over het praktijkonderwijs.
Na de herfstvakantie krijgt u de uitnodiging voor deze avond.
Op 23 oktober, kunt u naar het Mgr. Frenckencollege. Daar krijgt u informatie
van de verschillende scholen. De uitnodiging hiervoor heeft u deze week al
ontvangen.
Kinderen kunnen thuis oefenen op Ambrasoft
Ambrasoft is een online programma waarmee kinderen zelf kunnen oefenen met
Taal en Rekenen. Omdat wij hier op school mee werken, bestaat de mogelijkheid
voor kinderen om ook thuis hiermee aan de slag te gaan. Als u graag een code
wilt, kunt u dat aangeven in de agenda. De juf/meester geeft dan een brief mee.
Krentenbaard
Er heerst krentenbaard op onze school. Wij vragen om het te melden op school
zodat wij extra alert kunnen zijn op een goede hygiëne.

Wist u dat …..
- We samen goed van start zijn gegaan.
- Er al heel hard gewerkt is door iedereen.
- We nu gaan genieten van een welverdiende vakantie.
- We iedereen een fijne week toewensen.

