7. Nieuwsbrief 16 november 2018
Belangrijke data
21 november
29 november
4 december
6 december
10 december
19 december
21 december
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studiedag; alle leerlingen vrij
werkjes en schriften bekijken om 15.05u-16.00u
Bezoek Sinterklaas op school
werkmiddag; alle leerlingen van 12.35 uur vrij.
rapporten mee voor leerlingen groep 8
kennismaken nieuwe leerlingen
start kerstvakantie om 12.35u

Ziek melden van een leerling
We lopen er tegenaan dat kinderen via de mail worden ziek gemeld. Wij
willen bij de start van de dag weten wie er niet zijn en dat lukt niet bij
melding via de mail. Wij willen dat, bij afwezigheid van uw zoon/dochter, de
school gebeld wordt op nummer 0162-453685.
Bezoek inspectie
Afgelopen dinsdag hebben we bezoek gehad van de inspectie. De dag
is heel goed verlopen en we hebben veel mooie complimenten mogen
ontvangen. We hebben de afgelopen jaren ook hard gewerkt aan de
ontwikkeling van de Wissel om het voor al onze kinderen steeds beter
te doen. En het is ontzettend fijn dat de inspectie gezien heeft wat wij
dagelijks ervaren en zien binnen onze school. Dat doet goed!
We hebben op 2 van de 4 onderdelen een GOED behaald. En de
inspectie is heel zuinig in het uitdelen daarvan! Daarnaast hebben we
een RUIM VOLDOENDE en een VOLDOENDE. Natuurlijk heeft de
inspectie ons ook wat tips meegegeven waar we de komende tijd mee
aan de slag zullen gaan.
Nieuwe gedragsverwachting: ik
houd de gang netjes
We praten met de kinderen over wat
nou een nette gang is. Daarna gaan we
op de gang kijken of het ook netjes is.
We leren de kinderen dat ze elkaar
helpen, als er een jas op de grond ligt
hang je deze netjes aan de kapstok.
Vervangingen
Juf Sanne wordt komende weken vervangen door meneer Melvin op de
vrijdagen en door juf Baukje op dinsdag en donderdag.
Juf Nancy (logopedie) werkt nog niet alle dagen. Dit betekent dat ze
niet alle kinderen logopedie kan geven. Helaas hebben we geen
vervanger voor haar kunnen vinden.
Meneer Joep is het werken aan het uitbouwen: in de ochtenden is hij
zelf in de groep en in de middag wordt hij vervangen door meneer
John. Helaas is deze op dit moment ook ziek en wordt hij dus weer
vervangen. Juf Inge is deze week ook ziek thuis geweest en is
donderdag opgevangen door juf Crissy in de ochtend en juf Baukje in
de middag. Vandaag heeft juf Romy haar vervangen. We hopen dat ze
er volgende week weer is.

Schoolfruit en groente
Op de website www.schoolfruit.nl vindt u meer informatie en kunt u zich
aanmelden voor de nieuwsbrief.
U vindt informatie over gezonde voeding op www.voedingscentrum.nl
De kinderen krijgen komende week een appel, peer en stuk dino meloen.
Studiedag 21 november
Woensdag zijn de kinderen vrij en heeft het team een studiedag. Wij gaan in
onze leerteams aan de slag voor de 1e pauze. Daarna verdiepen we ons o.l.v.
Eva en Miriam (medewerkers van Edux) in executieve functies. Na de lunch
verdiepen we ons in Techniek en volgen we een workshop hiervoor. We kunnen
dan in de klas weer meer werken aan techniek met de kinderen.
Ouderraad
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze ouderraad. Ben jij die enthousiaste
spontane vader of moeder die graag een steentje bij wil dragen aan onze school,
laat het ons weten. De ouderraad organiseert feesten en activiteiten voor de
kinderen. Je kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval,
sponsorloop en nog meer leuke activiteiten. Ook zorgen wij ervoor dat er na
iedere schoolvakantie gekriebeld wordt. Lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur
dan een mailtje naar n.v.d.groen@dewisselsbo.nl Je bent van harte welkom!!
Sinterklaas
Komend weekend komt Sinterklaas weer aan in Nederland! Wij zijn heel blij dat
hij op 4 december met zijn Pieten ook De Wissel een bezoekje zal brengen.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zullen Sinterklaas een beetje helpen door
surprises voor elkaar te maken. In de groepen 5 en 6 zorgt Sinterklaas voor een
cadeautje in deze suprise. Vandaag, vrijdag 16 november of maandag 19
november, worden er lootjes getrokken. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen
een envelop mee naar huis met daarin €2,- voor het kopen van een cadeautje
voor in de surprise. Er gaat dan ook een brief mee met meer uitleg hierover!
Werkjes en schriften bekijken
Op 29 november heeft u weer alle tijd om de werkjes en schriften van uw kind te
bekijken. U bent welkom van 15.05u-16.00u!
GSO is klaar
De GSO/toetsweek is afgelopen. Alle kinderen hebben weer toetsen gemaakt
voor verschillende vakgebieden. De leerkrachten hebben nu de tijd om zaken na
te kijken en te bespreken. In januari komen de rapporten en zal de leerkracht
van uw kind hierop terugkomen.
Wist u dat …..
- Juf ine vandaag afscheid heeft genomen van de kinderen van groep 5a.
- Zij komende week gaat starten op een andere school.
- Wij haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet.
- Wij haar veel succes wensen!
- Wij blij zijn dat juf Yvonne er weer is op de woensdag, donderdag en vrijdag.
- Zij op woensdag in groep 4a is en op donderdag en vrijdag in groep 5a.
- Wij vorige week onze pyjama- en pantoffeldag hebben gehad omdat we 80
ballen hebben verdiend.
- We gaan nu voor de 100 ballen met als beloning: film kijken.

