16. Nieuwsbrief 6 maart 2020
Data van belang
18 maart
24 maart
25 maart
9 april
10 april
13 april

: 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
Afgelopen maandag zijn 7 nieuwe kinderen gestart bij ons op school.
We wensen hen een hele fijne tijd toe op De Wissel!
Studiedag 18 maart
Tijdens de studiedag zullen we met het team ons verder verdiepen in
begrijpend luisteren. Dit is een voorwaarde voor begrijpen waarover
verhalen, boeken, teksten, gesprekken etc. gaan.
Dit jaar werken we aan een nieuw schoolplan voor 2020 t/m 2024 en
hierover gaan we met elkaar in gesprek. Hoe zit het met onze visie en
waar ligt dan onze ambitie voor de komende jaren voor de
verschillende vakgebieden.
We krijgen uitleg over onze nieuwe methode “Kriebels in de buik”. Een
programma over seksuele voorlichting voor leerlingen van 4 t/m 12
jaar. Wat past bij welke leeftijd en hoe bied je dat aan?
Tot slot gaan ook onze leerteams weer verder werken aan de
onderdelen die zij belangrijk vinden voor nu en in de toekomst.
Vervangingen
Maandag start juf Anja bij ons op school op de maandag en dinsdag in
groep 4b. Zij vervangt juf Marjolein op die 2 dagen. Juf Marjolein is
zelf op woensdag, donderdag en vrijdag in de groep.
Maandag 9 maart;
juf Suzanne in groep 6c, juf Yvet 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;
meneer John in groep 7a, juf Marjolein is ziek
vrijdag 13 maart;
meneer Joep in groep 7a, juf Marjolein is ziek
juf Silvia in groep 7b, juf Kyra werkdruk
Maandag 16 maart;
juf Suzanne in groep 5b, juf Kimberley werkdruk
dinsdag 17 maart;
juf Suzanne in groep 8b, juf Whitney werkdruk
donderdag 19 maart;
meneer John in groep 7a
vrijdag 20 maart;
juf Silvia in groep 7b, juf Kyra werkdruk

Gedragsverwachting “ik help een ander”
De kinderen doen het geweldig en dus kunnen we weer
veel muntjes uitdelen. Op allerlei manieren laten ze
zien dat ze een ander willen helpen. Dit doen ze voor
de juffen en de meesters en gelukkig ook voor
klasgenoten en andere kinderen op school die hulp
nodig hebben.
In de klas zijn ze druk aan het oefenen.
Oefent u ook thuis???

Executieve functies
We besteden deze periode tot aan de meivakantie in alle klassen extra aandacht
aan de Executieve Functie: Emotieregulatie
Wat is dat Emotieregulatie?
Het vermogen om emoties te reguleren om doelen te
realiseren, taken te voltooien of gedrag te controleren en te
sturen.
We gebruiken hierbij het picto: De toerenteller
De hulpzin die we daarbij gebruiken in de klas naar de kinderen toe is:
“Let op je toerenteller”
Tips voor thuis:
Spelletjes die je thuis ook kunt spelen om de emotieregulatie te oefenen zijn:
Spellen voor kleuters:

Spellen voor verschillende leeftijden

Rupsenspel
Wie het meeste gooit!
Halli Galli
Muizenrace
Welke hoort erbij?
Grabbelen
Speed cups
Vlotte geesten

Kakkerlakkensalade/ Kakkerlakkensoep
Jungle Speed
Take it easy
Tarantula Tango

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

