14. Nieuwsbrief 19 februari 2020
Data van belang
21 februari
2 maart
18 maart
24 maart
25 maart
9 april
10 april
13 april

: carnavalsviering en start vakantie om 15.05u
: eerste schooldag na carnavalsvakantie 8.40u
: studiedag, alle leerlingen vrij
: sponsorloop
: Grote Rekendag
: studiemiddag, leerlingen vrij om 12.35u
: Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
: 2e Paasdag, alle leerlingen vrij

Nieuwe leerlingen
Na de carnavalsvakantie mogen we weer 7 nieuwe leerlingen
verwelkomen op De Wissel. Deze kinderen hebben woensdag al kennis
gemaakt met hun nieuwe juf of meester en klas. We wensen hen een
hele fijne tijd toe op onze school.
Vervangingen
We zijn heel blij dat juf Emily en juf Dana weer terug zijn op school.
Juf Dana draait groep 3b weer op de maandag, dinsdag en woensdag
en juf Emily op donderdag en vrijdag.
Juf Anneke is op maandag op school om juf Kim te vervangen en juf
Silvia vervangt haar op de vrijdag.
dinsdag 3 maart;
- juf Suzanne in groep 1/2, juf Nicole werkdruk
woensdag 4 maart;
juf Suzanne in groep 4/5, meneer Bas werkdruk
- meneer Eugène in groep 7/8, juf Lisette werkdruk
donderdag 5 maart;
- juf Silvia in groep 3a, Sandra werkdruk
vrijdag 6 maart;
- meneer Joep in groep 7b, juf Kyra werkdruk
dinsdag 10 maart;
- juf Suzanne groep 8a, meneer Ruud stagecoach
woensdag 11 maart;
- juf Suzanne in groep 5/6, meneer Gérard werkdruk
- meneer Eugène in groep 7/8, juf Lisette vrij
donderdag 12 maart;
- juf Silvia in groep 6c, juf Yvet werkdruk
Gedragsverwachting “ik help een ander”
Na de vakantie starten we met een nieuwe gedragsverwachting. We
werken hier 4 weken aan, dus week 10 t/m 13. Het gaat heel goed
met verdienen van muntjes en dus komen er steeds meer ballen in de
buis. We hebben nu een totaal van 148. We zijn al weer goed op weg
naar de volgende beloning bij 160 ballen.

Carnaval
Op vrijdag 21 februari vieren we Carnaval.
Ook dit jaar maken we er een gezellige en feestelijke dag van met leuke
activiteiten, acts, muziek, spelletjes en wat lekkers.
We hebben er allemaal zin in!
Er zijn wel zaken waar we rekening mee moeten houden i.v.m. veiligheid en
organisatie, namelijk:
Wat mag wel en wat mag niet:
•
Geen nepwapens zoals pistolen, messen, klappertjes e.d.
•
Geen drietanden (zoals die van de duivel) of grote stokken/zwaarden
•
Geen spuitbussen en geen confetti!!
•
Wel mogen er serpentines meegenomen worden.
•
Schmink en haren spuiten mag.
•
Een goed humeur meenemen!!
•
Tussen de middag krijgen de kinderen een broodje knakworst of broodje
hagelslag en iets te drinken. Mocht uw kind hier niet voldoende aan
hebben, geef dan uw kind wat extra’s mee.
Carnaval vieren wij op school, dus het vervoer van de kinderen verloopt zoals
gebruikelijk.
Kaaienloop
Op 9 mei zal de KaaienLoop weer plaatsvinden. Dit hardloopevenement trekt
ieder jaar weer veel jeugd aan. Ook dit jaar zal er weer voor een goed doel
gelopen worden, te weten Inloophuis Poppy’s. Als je het leuk vindt om mee te
doen, schrijf je dan in via de website www.kaaienloop.nl
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8? Dan kun je van tevoren 5 keer trainen met onze
eigen juf Crissy en Meneer Pim (Moove).
Inschrijven via www.sjorssportief.nl

Vrijdag om 15.05u kunnen de kinderen gaan genieten
van een heerlijke vakantie!

