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Studiemiddag, alle leerlingen om 12.35 uur vrij
Kennismaken nieuwe leerlingen
Carnavalsvakantie
schoolfotograaf
mogelijke stakingsdag????
studiedag

Dank je wel
De papa van Chris uit groep 3 van juf Esther en juf Sandra heeft ons
en onze kinderen enorm blij gemaakt met dozen vol met boeken. De
kinderenboeken hebben natuurlijk een plaatsje gekregen in de bieb
maar daarnaast ook in diverse klassen. Wij willen hem langs deze weg
hartelijk bedanken voor de boeken.
Wij zijn zuinig op alle spullen
Afgelopen maandag zijn we gestart met de
nieuwe gedragsverwachting. In de klassen
is besproken wat dat allemaal betekent en
hoe je laat zien dat je zuinig bent op alle
spullen. Je kunt het in de klas laten zien
maar ook met buitenspelen en in de gang
of in andere ruimtes.
Ook thuis kunnen kinderen dit heel mooi laten zien. Misschien kunt u
ze een complimentje geven als ze het laten zien dat ze zuinig zijn op
hun spulletjes.
Vervangingen
Afgelopen weken is het weer een hele kunst geweest om alle groepen
van een juf of meester te voorzien. Zeker als er onverwachts mensen
ziek worden, niet alleen bij ons op school, wordt het steeds lastiger.
Het is fijn dat juf Quincy weer volledig is hersteld en zelf haar groep
kan doen. Juf Baukje is langzamerhand ook een bekend gezicht op
school en komt in verschillende groepen om te vervangen. Juf Sanne is
weer een paar uurtjes op school geweest afgelopen week. Zij gaat
hiermee verder de komende weken. Juf Eveline is nu op donderdag 2x
geweest en staat nog meer ingepland zodat ook zij een vast gezicht
wordt voor de kinderen.
Maandag start juf Esti voor logopedie bij ons op school. Zij gaat juf
Nancy 1 dag vervangen zodat de kinderen weer allemaal logopedie
kunnen krijgen.
Rapporten
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Wilt
u het plastic mapje en de 2 kartonnen kaften weer meegeven naar
school zodat we het 2e rapport daar in kunnen doen aan het einde van
het schooljaar.

Bezoek burgemeester
Afgelopen woensdag hebben we bezoek gehad van Dhr. Mark Buijs, de nieuwe
burgemeester van Oosterhout. Hij wil graag met Oosterhout en de Oosterhouters
kennismaken. Daarom heeft hij woensdag een aantal basisscholen bezocht,
waaronder dus De Wissel.
Tijdens de rondleiding door de school kwam de burgemeester op verschillende
plekken kinderen tegen van de leerlingenraad die allemaal een vraag hebben
gesteld namens hun klas.
Hieronder kunnen jullie het resultaat lezen:
Bent u getrouwd en heeft u kinderen?
Ja, ik ben getrouwd en wij hebben 2 jongens van 18 en 20 jaar.
Waarom bent u burgemeester geworden?
Ik vind het heel leuk om mensen te helpen. En je moet veel met mensen praten, dat vind ik ook
heel leuk.
Wat doet u als burgemeester heel de dag?
Ik heb veel gesprekken en vergaderingen. Soms ben ik een hele dag op het gemeente huis maar
het liefst ga ik juist op bezoek bij anderen.
Wat doet u in uw vrije tijd?
Ik vind het erg leuk om te mountainbiken of ik ga een dagje weg met mijn gezin.
Hoe is het om burgemeester te zijn? Wat is het leukste?
Mensen helpen vind ik het allerleukst.
Wat is het moeilijkste? Het is altijd moeilijk als je iets moet zeggen of doen wat iemand anders niet
leuk vindt. Of als je streng moet zijn. Dat zullen jullie juffen en meesters ook wel eens hebben
denk ik.
Kunt u misschien iets doen aan de hondenpoep voor de school?
Dat is heel lastig voor mij op te lossen omdat mensen dat eigenlijk gewoon zelf moeten opruimen.

De conclusie van Jarno, Jeremy, Helin, Elise, Britt en Marit is: Wat een coole
burgemeester! Hij was aardig, heel relaxed, gaf een high-five en doet aan
mountainbiken. Het was leuk om hem te ontmoeten.
Snotnarrenbal “Tis as T’uiskomme!”
Zondag 17 februari tussen 14.00-17.30u
bij La Cantina in Oosterhout.
Kaaike en haar grote kindergevolg swingen
op de jeugdhofkapel met optreden van de
dansmariekes.
Tevens optredens van andere prinsen en
prinsessen uit andere “landen”. Je kunt
spelletjes doen, popcorn en pannekoeken
eten en nog veel meer. Papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s, enz. zijn van harte
welkom.
Wist u dat …..
- De groepen 7 en 8 naar de Mienushal zijn geweest om te zien hoe een

-

carnavalswagen wordt gebouwd.
We carnavalskleding, in alle maten, kunnen gebruiken voor kinderen die zelf
geen carnavalskleren hebben. Zij willen zich wel graag verkleden. Wij
bewaren deze dan op school zodat we die volgend jaar weer kunnen
hergebruiken.

Wil jij mee trainen voor de
Kaaienloop ?
MOOVE organiseert ook dit jaar weer de naschoolse activiteit
hardlopen voor kinderen uit groep 5 t/m 8.
De verzamellocatie is het sportveld van het Hanze College,
waarna we gaan hardlopen in het Lukwelpark. Tijdens deze
trainingen werken we aan de conditie en trainen we voor één van
de afstanden van de kaaienloop (jeugdafstanden of misschien
wel de 5km).
Tijdens de laatste training krijg je ook nog een mooi
hardloopshirtje.
De trainingen vinden plaats op
maandag 18 en 25 maart & 1, 8 en 15 april
16:00-17:00 uur

Schrijf je in!
Inschrijven voor de naschoolse activiteit kan via de website:

www.sjorssportief.nl
(inschrijven voor de kaaienloop zelf kan op www.kaaienloop.nl )

Doe jij mee aan het
Zaalvoetbaltoernooi ?
MOOVE organiseert in de carnavalsvakantie op
vrijdag 8 maart een zaalvoetbaltoernooi voor kinderen uit
groep 5-6 en groep 7-8.
Je kunt je individueel opgeven voor dit toernooi en ontvangt
daarna een mailtje waarin je kunt aangeven met wie je in een
team wil spelen.
Zaalvoetbaltoernooi
Groep 5-6 10:00 – 12:30
Groep 7-8 13:00 – 15:30
@ Sporthal Arkendonk

Schrijf je in!
Inschrijven voor dit evenement kan via de website:

www.sjorssportief.nl

