4. Nieuwsbrief 27 september 2019
Data van belang
30 september
7-11 oktober
9 oktober
14-18 oktober
24 oktober
28 oktober

:
:
:
:
:
:

afspraken mee voor de oudergesprekken
oudergesprekken
kennismaken nieuwe leerlingen
herfstvakantie
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
rapporten leerlingen groep 8 gaan mee

Pyjamadag
Yes …. onze 2e beloning is binnen; we hadden deze week 40 ballen in
de buis.
Kinderen willen heel graag een pyjama/pantoffeldag. We hebben
afgesproken dat we woensdag 2 oktober allemaal in pyjama naar
school komen. Pantoffels gaan in de tas mee want anders worden ze
vies.
We gaan nu voor 60 ballen met als beloning samen bordspelletjes
(gezelschapspelletjes) spelen.
Vervangingen
Maandag 30-9: groep 6c juf Suzanne (ochtend)
Dinsdag 1-10: groep 8a juf Suzanne
Dinsdag 8-10: groep 6b juf Suzanne
Woensdag 9-10: groep 5/6 juf Suzanne
Donderdag 10-10: groep 3b juf Anneke
Vrijdag 11-10: groep 3b juf Anneke
Vrijdag 11-10: groep 6a juf Suzanne
Schoolkamp
De kinderen van groep 8 zijn vandaag weer op school na drie dagen
kamp. Ze hebben met elkaar genoten van de activiteiten. Ondanks het
weer is alles gewoon door kunnen gaan; b.v. geen spookbos (buiten)
maar een spookhuis (binnen). Dankzij de mooie locatie is dit allemaal
mogelijk.
Handdoeken
De kinderen van groep 4 t/m 8 zijn verplicht om te douchen na de
gymles. Na de herfstvakantie gaan ook de kinderen van groep 3 dit
doen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen een handdoek mee hebben
om zich af te drogen. Het is niet de bedoeling dat ze handdoeken van
school hiervoor gebruiken. Dit geldt ook voor de gymkleding en
gymschoenen. Als u het lastig vindt om hier in de week aan te denken
geeft u ze gewoon op maandag mee zodat ze al op school zijn als ze
nodig zijn op dinsdag of woensdag.
Kinderboekenweek
Komende week is er ook op onze school veel aandacht voor de
Kinderboekenweek. De kinderen uit de hogere groepen gaan voorlezen
in de lagere groepen.

Meneer Joep geeft een workshop “creatief schrijven” voor de groepen die zich
hebben ingeschreven. We zingen het lied over de Kinderboekenweek en in de
groepen 7 & 8 wordt de voorronde van de voorleeswedstrijd gehouden in de
eigen klas. Bij Theek 5 is heel veel te doen dus kijk eens bij uw plaatselijke
vestiging.
Schoolplan 2015-2020
Het schoolplan 2015-2019 is met een jaar verlengd tot 2020. Dit omdat we nu
bezig zijn met het Strategisch Beleidsplan 2020-2024 van Delta-onderwijs. Dit
plan is uitgangspunt voor het maken van ons eigen schoolplan voor de komende
4 jaar. In de loop van dit schooljaar werken we aan de uitwerking van dat plan
dat dan gaat gelden vanaf 1-8-2020.
Het is logisch om ook dan de schoolgids aan te passen omdat dat een
samenvatting is van het schoolplan.
We hebben enkele kleine aanpassingen gedaan en die aangepaste versie staat op
de website vanaf volgende week.
Duurzaamheidsweek in Oosterhout
In de periode van 3 t/m 12 oktober zijn in Oosterhout diverse activiteiten rond
het thema Duurzaamheid. Het motto is: GROEN IS DOEN.
De organisatie is in handen van ONE (Oosterhout Nieuwe Energie), Oosterhout
Duurzaam en de gemeente Oosterhout.
Deze week valt gedeeltelijk samen met de Kinderboekenweek. Het thema
hiervan is: “Reis mee…”. Dit valt eventueel prima te combineren met
Duurzaamheid. Op zaterdag 12 oktober zijn er daarom ook diverse activiteiten
bij Theek 5 in het kader van de Kinderboekenweek in relatie tot Duurzaamheid.
De link naar de site van “de groen is doen duurzaamheidsweek Oosterhout” is:
https://www.groenisdoen-oosterhout.nl/duurzaamheidsweek/.
De energie bus
Op 7 en 8 oktober komt de energie bus naar onze school en mogen de kinderen
van groep 7 & 8 in kleine groepjes o.l.v. een leerkracht gaan werken in deze
bus.
Schoolfruit
We zijn opnieuw ingeloot en krijgen weer 20 weken schoolfruit geleverd. Deze
leveringen starten in week 46 (12 t/m 16 november). De kinderen ontvangen
tot en met week 16 (15 t/m 19 april) groente of fruit. U hoeft uw kind dan geen
fruit mee te geven.
Wist u dat …..
- Praktische allerlei of weetjes op onze website https://dewisselsbo.nl te
vinden zijn onder het kopje voor ouders vanaf volgende week.
- U alleen mag parkeren in de vakken op de parkeerplaatsen.
- ’s morgens de busstrook voor de school “kiss-and-ride” strook is
- U dus niet op de parkeerplaats mag rijden en er weer af omdat hierdoor
gevaarlijke situaties ontstaan voor kinderen die daar lopen of met de fiets of
brommer worden gebracht.
- U komende maandag de afspraken meekrijgt voor de oudergesprekken.

