1. Nieuwsbrief 19 augustus 2019
Data van belang
19 augustus
2 september
2 september
3 september
3 september
16 september
23-24-25 september
30 september
7-11 oktober
24 oktober

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

start nieuwe schooljaar om 8.40u
informatieavond alle leerlingen
algemene ledenvergadering Oudervereniging
Wisseldag voor groep 1-8
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
uitnodigingen mee voor de oudergesprekken
kamp groep 8
afspraken mee voor de oudergesprekken
oudergesprekken
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u

Welkom
Welkom (terug) op De Wissel! Voor velen al een vertrouwde plek maar
voor een aantal kinderen en ouders nog nieuw en onwennig. Alles dat
nieuw is, is spannend. Mochten er zaken onduidelijk zijn, loop gerust
even binnen bij de leerkracht!
“ik groet een ander”

Met deze gedragsverwachting starten we het
schooljaar. Vandaag hebben de juffen en
meesters uitleg gegeven en samen geoefend
hoe je dat allemaal kunt doen: “goede
morgen”, “hallo, hoe gaat het?”, “hoi, fijn dat
je er bent” en vele variaties zijn nog mogelijk.
De kinderen kunnen hiervoor muntjes
verdienen die in de “piekenbuis” in de klas
worden verzameld. 30 muntjes geeft een bal in
de ballenbuis en een klassenbeloning. Bij 20
ballen krijgen alle kinderen een schoolbeloning; b.v extra buitenspelen,
extra computeren, een pantoffeldag enz. Wij brengen u op de hoogte
als het zover is. We hebben een hoog doel gesteld minimaal 200 ballen
maar liefst.
Thema voor schooljaar 2019-2020
“Alle hens aan dek …… samen op ontdekkingsreis”
Elk jaar geven we graag een thema mee. Dit jaar staat de boot
centraal. Bij de ingang is een schip aangemeerd waarop de symbolen
zichtbaar worden gemaakt voor iedereen die de school binnenkomt.
Deze symbolen hebben te maken met de executieve functies waaraan
we met de kinderen werken. Denk hierbij aan: Concentratie,
flexibiliteit, impulsbeheersing en prioriteiten stellen. Allemaal
vaardigheden waar wij aandacht aan besteden op school.

Bedankje
Ouders hebben vorig jaar al materialen aangeleverd. Echte bootspullen die we
gaan gebruiken in de aula op het podium waar we een voorsteven van de boot
zichtbaar hebben.
Bijlage schoolgids op achterkant schoolkalender
Zoals u van ons gewend bent krijgt u vandaag of morgen de kalender met op de
achterkant de bijlage van de schoolgids. Hierop staat de belangrijkste info bij
elkaar die specifiek is voor dit schooljaar. De schoolgids 2015-2020 kunt u
vinden op de website. Mocht u deze op papier willen laat het dan even weten.
Wij maken graag voor u een kopie.
Schoolgids
De schoolgids is gemaakt voor 2015-2019. Deze geldt ook voor dit schooljaar
2019-2020. Ons schoolplan wordt dit jaar aangepast en zal dan gelden voor
2020-2024. We passen dan ook de schoolgids weer aan. U kunt de schoolgids
vinden op de website.
Douchen na de gym
In de vakantie zijn de douches en kleedkamers van de onder- en middenbouw
gerenoveerd. Helaas is dit nog niet helemaal klaar en kunnen de kinderen nog
niet douchen na de gym. Wij houden u op de hoogte wanneer het klaar is.
Snuffelen bij H19
De kinderen hebben vandaag een flyer meegekregen over “Snuffelen bij H19”
Van 2-7 september mogen ze komen kijken. Kijk goed voor welke leeftijd de
activiteiten geschikt zijn.
De groepsindeling personeel
Alle personeelsleden staan vermeld op de achterkant van de kalender op
pagina 3.
Vakantierooster 2019-2020 inclusief studiedagen
Voor het volledige overzicht zie de achterkant van de kalender op pagina 5.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief ontvangt u om de week op vrijdag. We starten volgende week.
Mocht u deze niet meer terug kunnen vinden dan staat deze ook op onze
website.

De ouders van ______________________________

groep ____________

Willen de nieuwsbrief graag digitaal ontvangen.
Krijgt u de nieuwsbrief al digitaal (via de mail) dan hoeft u niets te doen.
Hebt u aangegeven bij het intakegesprek dat u deze per mail wilt ontvangen,
dan hoeft u ook niets te doen.
Bent u van gedachten veranderd geef dan het mailadres aan ons door.

Ons mailadres: ____________________________

