6. Nieuwsbrief 25 oktober 2019
Data van belang
28 oktober
29 oktober
4-15 november
21 november
27 november
28 november

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

Gedragsverwachting
Na de vakantie zijn we gestart 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 verdiend gaan we iets koken
met de klas.
Vervangingen
Maandag 28-10: Groep 6c juf Suzanne in de ochtend.
Dinsdag 29-10: Groep 6b juf Suzanne in de ochtend.
Woensdag 30-10: Groep 5/6 juf Suzanne in de ochtend.
Donderdag en vrijdag: juf Anneke i.p.v. juf Emily
Start GSO
Maandag 4 november starten de groepsgebonden schoolonderzoeken.
De kinderen maken de toetsen voor rekenen en spelling. De groepen 7
en 8 maken ook begrijpend lezen. Alle kinderen worden getoetst voor
lezen: AVI en DMT. Er zijn oud-collega’s die terug komen om ons
hierbij te helpen.
Staking 6 november
Op woensdag 6 november is er een landelijke stakingsactie gepland. Er
wordt o.a. gestaakt voor minder werkdruk en meer leerkrachten. De
staking kan betekenen dat uw kind die dag geen school heeft. Houdt u
hier alvast rekening mee! Volgende week donderdag wordt u hierover
verder geïnformeerd.
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 7 en 8
(herhaling)
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.
De betreffende ouders hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging
gehad.

