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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

De beste wensen voor 2019
Langs deze weg willen wij iedereen een heel mooi 2019 toewensen.
Ons thema: “alleen ga je sneller, samen kom je verder” willen we ook de
rest van het jaar verder vormgeven. We hebben elkaar nodig om het uiterste te
bereiken en hopen hier samen met u over te kunnen praten in de
rapportgesprekken. Hoever zijn we nu al ……
Nieuwe gedragsverwachting
De nieuwe gedragsverwachting waar we mee
gaan oefenen de komende weken is “ik ben
aardig”. Het is zo fijn dat we nu al hebben
gezien dat de kinderen dit goed kunnen, want
de eerste muntjes zijn al verdiend. We zijn dan
ook erg trots op de kinderen!
Nieuwe leerlingen
We hebben weer een aantal nieuwe kinderen
mogen ontvangen op De Wissel. Het was maandag nog erg onwennig maar de
meesten lijken al hun plekje te vinden binnen onze school. Welkom allemaal!
Vervangingen
Afgelopen week is juf Quincy gestart in groep 6b samen met meneer John.
Het is de bedoeling dat juf Quincy steeds meer zelf de groep gaat doen en
meneer John een stapje terug doet.
Afgelopen week is de vader van juf Nancy (groep 2/3) overleden. Wij wensen
haar en haar familie heel veel sterkte de komende tijd.
Juf Annelies is afgelopen week met griep thuis geweest. Zij hoopt er dinsdag
weer te zijn zodat de RT weer door kan gaan.
Juf Nancy (logopedie) is in de vakantie gevallen en kon daardoor niet werken.
We hopen dat ze komende week weer kan gaan starten met enkele uurtjes
per dag.
Deze week staan de volgende vervangingen gepland:
Groep 2/3: Sandra op dinsdag i.v.m. cursusdag Nicole
Groep 5/6: Melvin op vrijdag i.v.m werkdruk
Groep 6b: John op maandag, dinsdag en donderdag naast Quincy en Iris op
vrijdag
Groep 6c: Baukje op donderdag i.v.m. werkdruk
Groep 7a: Claudia op maandag i.v.m. re-integratie Joep
Groep 8a: Norbert op donderdag i.v.m. re-integratie Joep
Groep 8b: Baukje op dinsdag i.v.m. werkdag
Uitnodigingen rapportgesprekken
Maandag komen de brieven mee waarop u aan kunt geven wanneer het u
past om op gesprek te komen. Als u de dag aangeeft krijgt u volgende week
de definitieve dag en tijd door van de leerkracht waarop wij u verwachten. We
bespreken dan de vorderingen van uw kind, bespreken voor een aantal
kinderen de verlenging van de TLV en het advies voor het VO voor de
kinderen van groep 8. Het is dus heel belangrijk dat u komt.

Studiedag 16 januari
Woensdag heeft het team een studiedag en zijn alle kinderen vrij. We gaan verder met
de executieve functies (wat heb je nodig om te leren leren). Deze functies zijn sturend
voor je hele doen en laten. Wij willen hier meer over weten zodat we ze kunnen inzetten
tijdens de lessen op school.
Ook werken we met onze leerteams weer verder aan de inhoudelijke invulling van bijv.
taal, rekenen, ict etc.
We sluiten af met een focus op de toekomst. Hoe ziet ons onderwijs er in de komende
jaren uit.
Voorstelling leerlingen groep 4a en 4b
De kinderen van groep 4a en 4b gaan dinsdag 15 januari naar De Bussel voor de
voostelling “Radio Walvis”. Regie, theatervormgeving en muziek komen samen en stellen
– via een Inuit-sprookje - de problematiek van de plastic soep aan de orde. We zijn erg
benieuwd hoe dat eruit ziet.
Schoolfruit en groente
De kinderen krijgen elke week 3 stuks fruit of snackgroente. Ze krijgen dit op donderdag
en vrijdag. We bewaren 1 stuks voor de maandag omdat we woensdag vrij zijn.

Wist u dat …..
- Nieuwsbrief “Ouders en Onderwijs” weer te vinden op de site www.onderwijs.nl
- We voor de vakantie heerlijk hebben geschaatst op de markt in Oosterhout.
- De kerstviering voor de vakantie erg fijn was.
- We dit hebben gedaan met de verschillende bouwen: onderbouw (groep 2,3 en 4),
de middenbouw (groep 5 en 6) en de bovenbouw (groep 7 en 8).
- We allemaal hebben genoten van een fijne vakantie en nu blij zijn dat we weer zijn
gestart met de 3e periode van het schooljaar.
- We deze week afscheid nemen van Romy (stagiaire groep 7b) en afscheid hebben
genomen van Romy (stagiaire groep 5/6).
- We eind deze maand weer nieuwe stagiaires verwelkomen.
- We nu sparen voor 120 ballen.
- We als beloning extra gaan buitenspelen.
- We voor de vakantie de 100 hebben gehaald en we daarom gezellig samen film
hebben gekeken.
- We iedereen hiervoor complimenten willen geven en we hopen dat we op deze voet
doorgaan dan halen we zeker de 200 ballen aan het eind van het jaar.

