5. Nieuwsbrief 11 oktober 2019
Data van belang
7-11 oktober
9 oktober
14-18 oktober
24 oktober
28 oktober
29 oktober
4-15 november
21 november
27 november
28 november

: oudergesprekken
: kennismaken nieuwe leerlingen
: herfstvakantie
: studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
: rapporten kinderen groep 8
: Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs en
aansluitend informatie praktijkschool de Zwaaikom
: toetsweken
: studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35
: studiedag; alle leerlingen vrij
: schriften en werkjes bekijken van 15.05-16.00u

MR vergadering
Op woensdag 20 november a.s. is de volgende MRvergadering op school. De vergadering start om 20.00u en
is openbaar. Mocht u geïnteresseerd zijn, loop dan gerust
binnen!
Hoera, we hebben 60 ballen!!!
Donderdag hebben we de 60e bal in de buis gedaan.
Natuurlijk zijn we erg trots op dit resultaat. Als beloning
gaan we na de vakantie gezelschapspelletjes spelen met
elkaar. U hoort via de leerkracht wanneer dat zal zijn.
Nieuwe gedragsverwachting
Na de vakantie starten we met een nieuwe gedragsverwachting: “Ik speel fijn
op het plein”. De kinderen kunnen dan muntjes verdienen als ze fijn spelen
tijdens de pauzes of voor schooltijd. Als we 80 ballen in de buis hebben
verdienen we de volgende beloning: “Iets koken met de klas”.
Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Na de herfstvakantie starten 5 nieuwe leerlingen. Wij wensen Hao Tian groep
4a, Milan groep 4b, Vini groep 3a, Jayden groep 1 en Fatima groep 3b heel
veel leerplezier bij ons op school.
Ziek melden
Als u uw zoon/dochter ziek wilt melden graag voor schooltijd via het
telefoonnummer van school bij conciërge of administratie. Klasbord of
Classdojo is hiervoor niet het geschikte middel.
Overlijden Sjef
Afgelopen dinsdag zijn wij op de hoogte gebracht van het overlijden van Sjef,
de buschauffeur van de bus Geertruidenberg. Hij is enkele jaren geleden met
pensioen gegaan maar viel nog in als Ben ziek was of op vakantie. Op 5
september heeft hij een verschrikkelijk ongeluk gehad waarna hij ruim een
maand keihard heeft gevochten voor zijn leven. Helaas is hij op 7 oktober
overleden. Komende dinsdag wordt er afscheid van hem genomen. Wij
wensen zijn familie heel veel sterkte toe om dit gemis een plaatsje te kunnen
geven.
Duurzaamheidsweek
Van 3 tot 12 oktober is het duurzaamheidsweek. Afgelopen maandag hebben
we in het kader van de duurzaamheidsweek (3-12 oktober) bezoek gehad van
de energiebus. De kinderen van groep 7 en 8 hebben hier een bezoekje aan
gebracht en zijn op deze manier meer te weten gekomen over hoe je op een
duurzame manier energie op kunt wekken.

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 7 en 8
Op dinsdagavond 29 oktober is er op De Wissel een algemene voorlichtingsavond over
het Voortgezet Onderwijs, speciaal voor de ouders met kinderen in groep 7 of 8.
De leerkrachten van groep 8 zullen dan informatie geven over de stappen die genomen
moeten worden voordat ze naar de volgende school gaan.
Ook krijgt u algemene informatie over de verschillende niveaus in het Voortgezet
Onderwijs.
Aansluitend aan onze voorlichting komen, dhr. Timmermans en mevr. Mulders van de
Zwaaikom, uitleg geven over het praktijkonderwijs.
Na de herfstvakantie krijgt u de uitnodiging voor deze avond.
Op 22 oktober, kunt u naar het Mgr. Frenckencollege. Daar krijgt u informatie van de
verschillende scholen. De uitnodiging hiervoor heeft u gisteren al ontvangen.
Kindermiddag Inloophuis Poppy’s
Zoals u wellicht al weet, is aan de Mathildastraat 69 in Oosterhout Inloophuis Poppy’s te
vinden, de ontmoetingsplek in deze regio voor mensen die geraakt zijn door kanker. Dat
gaat niet alleen om degenen die zelf getroffen zijn door kanker, maar zeker ook om hun
omgeving: partners, kinderen en andere naasten.

Wist u dat …..

We hard hebben gewerkt de afgelopen weken en nu gaan genieten van een
welverdiende vakantie.

