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kennismaken nieuwe leerlingen
start kerstvakantie om 12.35u
eerste schooldag na de vakantie
uitnodigingen voor de rapporten
studiedag, alle leerlingen zijn vrij
afspraken voor rapportgesprekken
studiemiddag, van 12.35 uur alle leerlingen vrij
voorleesontbijt
rapportgesprekken groep 1 t/m 7, adviesgesprekken groep 8

IRIS Connect en toestemming filmen
Wij hebben jullie toestemming gevraagd voor het filmen in de klas. We willen
dit om ons onderwijs steeds 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 twee I-pods waarmee we
film- en geluidsopnames kunnen maken. We kunnen dan later stukjes
terugkijken om van te leren. Deze filmpjes staan in een zeer goed
beschermde online omgeving. Niemand kan deze zomaar bekijken. Wel
kunnen collega’s, als ze dat willen, andere collega’s vragen om het filmpje te
bekijken en hier feedback op te geven. Op die manier leren we van en met
elkaar. De opnames worden alleen gebruikt voor de leerkracht of
onderwijsassistent en zullen alleen door onze eigen medewerkers bekeken
worden.
Als we IRIS Connect toch willen gebruiken om een specifiek kind te filmen,
dan zullen we dit altijd eerst aan de ouders(s)/verzorger(s) vragen. Hiervoor
zetten wij dit instrument dus zeker niet zomaar in!
Meer informatie over de IRIS Connect is onder andere te vinden op:
https://www.coachenreflect.nl/
Dromen over de toekomst
De toekomst van onze kinderen is een zaak van ons allemaal. De toekomst
van Oosterhout ook. Daarom werkt onze Stichting ( Delta-Onderwijs) aan een
nieuw strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar: ‘Delta-DNA’ Voor
onze kinderen, onze scholen, onze plek in de wijk, voor Oosterhout en voor
onze medewerkers.
Wij werken naar Delta-DNA in drie fases: (1) Dromen, (2) Denken, (3)
Bouwen. Het plan moet in juli 2019 klaar zijn en na de zomer formeel worden
vastgesteld.
In deze eerste fase willen we met IEDEREEN die bij Delta-Onderwijs is
betrokken, dromen over de toekomst van onze kinderen. Ons even niet laten
vangen door kaders, regels of waan van de dag. Voor welke toekomst gaan
we dan? En wat voor ‘school’ hoort daarbij?
Delta-Onderwijs nodigt je van harte uit ook een bijdrage te leveren! Je
dromen/ wensen/ gedachten kun je meegeven via: www.menti.com
(code257638)
Hiep hoera
We hebben er met elkaar voor gezorgd dat we vorige week vrijdag de 100
ballen hebben bereikt. De kinderen hebben laten zien dat elkaar groeten,
rustig zijn op de gang, fijn spelen op het plein en de gang netjes houden al
heel goed gaat: geweldig!!!! Vandaag hebben de groepen samen film gekeken
want dat was de gekozen beloning.
We gaan nu voor 120 ballen met de volgende gedragsverwachting “ik ben
aardig”. Als beloning “extra buitenspelen”.

Vervangingen
Meneer John vervangt meneer Joep, groep 7a: maandag- en dinsdagmiddag.
Meneer John is op maandagochtend in 6a en op dinsdagochtend in 6b.
Meneer John is op woensdagochtend in groep 7/8.
Meneer John is donderdag in groep 6c.
Juf Baukje is dinsdag in groep 7b en op donderdag in 8a.
Wij hopen dat er geen zieken zijn anders kan dit zomaar weer veranderen.
Nieuwe leerlingen
Komende woensdag komen een aantal nieuwe leerlingen kennis maken op onze school.
Zij starten op maandag 7 januari in hun nieuwe groep.
Kerst
Vrijdag 21 december vieren we samen met de kinderen het kerstfeest.
De kinderen komen op de gebruikelijke manier naar school. Op het schoolplein worden ze
ontvangen in een gezellige kerstsfeer.
De kerstviering vindt plaats binnen de school. Naast een viering (in bouwen) zal er dit
jaar een kerstontbijt zijn in de klas van uw kind. Hiervoor mogen de kinderen van thuis
enkele hapjes meebrengen. Daar kunnen we in de klas op 21 december een feestelijk
kerstbuffet van maken. De viering eindigt om 12.30 uur, hierna mogen de kinderen gaan
genieten van een welverdiende vakantie.
In de ochtendpauze krijgen de kinderen drinken en er is ook nog het gebruikelijke
schoolfruit.
U hoeft voor de pauze dus niets mee te geven.
U heeft een brief gekregen waarop u aan kunt geven wat voor hapjes u wilt maken voor
ons ontbijt. Mocht u dit nog niet gedaan hebben of de brief kwijt zijn, neem dan contact
op met de leerkracht van uw kind.
Schoolfruit en groente
Komende week krijgen de kinderen onderstaand fruit. Na de kerstvakantie krijgen ze op
woensdag, donderdag en vrijdag weer schoolfruit.

IJsmarkt Oosterhout
De kinderen hebben genoten van het schaatsen op de ijsbaan op de markt in Oosterhout.
Tijdens de Kersvakantie zijn de kinderen welkom om samen met vriendjes/vriendinnetjes
en ouders te komen genieten van het ijs. Zie voor de openingstijden de website:
www.ijsmarkt.nl
In de omliggende dorpen kunnen de kinderen ook genieten van het ijs. Informeer bij uw
gemeente of kijk in de weekbladen voor meer informatie.
Wist u dat …..
- We vandaag tassen, jassen controle hebben gehouden i.v.m. geruchten over o.a.
vuurwerk.
- Wij iedereen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.
- Wij iedereen bedanken voor de fijne samenwerking.
- Wij iedereen bedanken voor de hulp die ons is gegeven want zonder jullie hulp zou
een heleboel niet mogelijk zijn.
- Wij iedereen heel mooie feestdagen wensen en een goed 2019.
- Wij iedereen een fijne vakantie toewensen.

