16. Nieuwsbrief 22 maart 2019
Belangrijke data
26 maart
9 april
17 april
19 april
22 april – 4 mei

:
:
:
:
:

sponsorloop
studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.35 uur vrij
Kennismaken nieuwe leerlingen
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
Mei-vakantie

Vervangingen
Afgelopen week is juf Marjolein vervangen door juf Nancy en juf Anja.
Juf Marjolein is komende week nog niet hersteld en dus is juf Anja er
weer.
Meneer Bas is deze week vervangen wegens ziekte door steeds andere
invallers. Dit is niet fijn maar helaas waren er geen andere
mogelijkheden. Hij hoopt er volgende week zelf weer te zijn.
Meneer Joep is deze week niet op school geweest vanwege het
overlijden van zijn vader. Zijn vervanging is door bekende mensen of
invallers ingevuld.
Komende 2 weken is juf Eveline weer in groep 8a (donderdag) en 6a
(woensdag).
Juf Claudia op maandag ochtend in groep 7/8 en middag in 7a.
Juf Baukje op dinsdag in 7b en op donderdag in 1/2/3.
Meneer Melvin is op vrijdag in groep 8b.
Sponsorloop
Dit jaar is onze sponsorloop op dinsdag 26 maart.
De volgende doelen zijn uitgekozen:
1/3 deel van de opbrengst gaat naar: Dierenlot
1/3 deel van de opbrengst gaat naar: Dierenbescherming
1/3 deel van de opbrengst gaat naar: De oudervereniging
De gekleurde sponsorkaart én het geld had al ingeleverd moeten
worden. Als het dus nog niet gebeurd is, gaan wij ervan uit dat uw
kind dit maandag a.s. doet.
U hebt vorige week een loopschema ontvangen, hierop kunt u zien hoe
laat uw zoon/dochter zal gaan rennen. U bent natuurlijk van harte
welkom om de kinderen van de Wissel deze middag aan te komen
moedigen!
Skeelers, skates en stepjes
Er zijn op school skeelers aanwezig, echter geen helmen en
kniebeschermers.
Mocht u dit een probleem vinden, dan kunt u bescherming van thuis
meegeven. Indien u niet wilt dat uw kind op school skeelert, geeft u dit
dan aan bij de leerkracht. Maak hierover tevens duidelijke afspraken
met uw kind.

Oosterhout kookt
‘Word jij de beste jeugd kok van Oosterhout’
Zit je in groep 7 of 8 en wil jij als jonge kok leren hoe je zelf een gezonde
maaltijd kunt klaarmaken en durf je nieuwe gerechten ook te proeven, schrijf je
dan in voor deze gratis wedstrijd. Je gaat 3 keer na schooltijd koken en
misschien mag je ook wel door naar de finale.
Koken is leuk, lekker en de heerlijkste gerechten tover je zo op tafel. Kijk jij ook
wel eens in de pannen wat er thuis gekookt wordt, of help je mee met het
snijden van de groente. Wat is nu leuker om zelf je eigen gerecht te mogen
koken.
In het kader van het 25 jarig bestaan van de kookclub in Oosterhout zijn we op
zoek naar de beste jeugdkok van Oosterhout.
Schrijf je nu in op www.sjorssportief.nl en zoek op ‘jeugdkok’.
Schrijf je snel in, want vol=vol)
Decathlon Dikke Banden Race
Op zaterdag 13 april 2019 staat het wielerparcours op de Warande in Oosterhout
in het teken van jeugdwielrennen. Deze dag vinden er diverse landelijke
jeugdwedstrijden plaats, welke selectiewedstijden zijn voor het Nederlands
Kampioenschap.
Nu kun jij ook je talenten laten zien: voor jou wordt er een Decathlon Dikke
Banden Race georganiseerd. Hieraan kan en mag iedereen deelnemen, die niet
ouder dan 12 jaar is, als je maar met een fiets komt. Welke fiets maakt niet uit,
maar een racefiets is niet toegestaan, want dan worden de materiaalverschillen
te groot. En natuurlijk moet je in de gemeente Oosterhout wonen of in
Oosterhout op school zitten.
Na afloop is er voor de winnaars een echte beker, een winnaarstrui en natuurlijk
een officiële huldiging door de ronde-miss. Voor kinderen die buiten de prijzen
vallen, is er een verrassing.
De organisatie leent je een helm, als je die zelf niet hebt, en je krijgt een officieel
rugnummer. Tevens krijg je bij de inschrijving een lot, waarop je jouw naam
moet invullen. Met dat lot maak je kans op een prijs: een echte mountainbike.
Na de huldiging van de winnaars wordt de fiets verloot onder de deelnemers.
Je kunt starten in één van de volgende categorieën:
- categorie 1 : voor kinderen geboren tussen 2010 - 2011
- categorie 2 : voor kinderen geboren tussen 2008 - 2009
- categorie 3 : voor kinderen geboren tussen 2006 – 2007
Je kunt je inschrijven via de website van WV De Jonge Renner
(www.dejongerenner.nl ) of via de landelijke website van de Dikke Banden Race
(www.dikkebandenrace.nl ).

