6. Nieuwsbrief 1 oktober 2021
Data van belang
6-8 oktober
11 oktober
Tot 5 oktober
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22 oktober
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schoolkamp groep 8
studiedag; alle leerlingen zijn vrij
oudergesprekken leerlingen groep 8
oudergesprekken leerlingen groep 1 t/m 7
15.05u start herfstvakantie

Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober start de
Kinderboekenweek. Het thema voor dit jaar is
“Worden wat je wil”.
Kinderen van de groepen 7 en 8 mogen, als ze
dat willen, gaan voorlezen in de lagere groepen.
We hebben weer mooie nieuwe boeken
aangeschaft voor in de schoolbibliotheek en de
kinderen kunnen die vanaf 6 oktober lenen.
Al 10 jaar hoort er weer een lied van Kinderen
voor Kinderen bij over de Kinderboekenweek en
is er een videoclip op YouTube te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=vgifeWZYO4
Bij ons op school werkt een echte
kinderboekenschrijver: meneer Joep.
Hij heeft nu 4 boeken uitgegeven en daar zijn
we erg trots op.
Groep 8 gaat op schoolkamp
Komende week gaan de leerlingen van groep 8 op schoolkamp. Zij starten
woensdag met een dag naar de Efteling en gaan vandaaruit naar het kamphuis.
Samen met de collega’s gaan we er veel plezier maken door allerlei activiteiten
overdag en ’s avonds uit te voeren. De liedjes worden al weken geoefend in de
aula en klinken steeds beter. Het worden vast mooie dagen waar ze nog heel
lang op terug kunnen kijken: ….. weet je nog!!!!
Vervangingen
Ook dit jaar worden de leerkrachten weer vervangen om voor hun eigen groep te
werken of juist om samen met de leerkracht extra ondersteuning te bieden aan
hun leerlingen. Dit kan zijn door b.v. gesprekjes met de kinderen maar ook door
extra te oefenen met lezen enz.
De vaste momenten worden in de nieuwsbrief aangegeven maar soms kan het
ook zomaar zijn dat er onverwachts iemand die dag over is en dus komt helpen
in de klas. Als er een zieke is die dag vervalt de vervanging en gaat die naar een
ander moment.
Maandag vervangt meneer Joep in enkele klassen.
Donderdagochtend is juf Whitney in groep 4c/5c en donderdagmiddag in groep
4a.
Donderdag is juf Eefje in groep 7c. Juf Ilona werkt dan aan techniek en in de
middag doen ze samen met de stagiaire de domeinmiddag.
Donderdagochtend is juf Hulya in groep 1/2 met juf Nancy.
Vrijdagochtend is juf Whitney in groep 6b en in de middag is zij in groep 6c.
Vrijdagochtend is juf Eefje in groep 5b en in de middag is zij in groep 3a.

Oudergesprekken
Komende 3 weken zijn er op diverse momenten oudergesprekken in de school.
We vinden het heel fijn om iedereen te spreken. De eerste weken zitten erop en
dus hebben we de kinderen al beter leren kennen. We willen dan ook de ouders
leren kennen en met elkaar bespreken wat belangrijk is voor uw kind. Houd u
zich aan de afspraken die zijn gemaakt. Het is niet fijn als we zitten te wachten
en daardoor andere gesprekken moeten opschuiven. De gesprekken van de
ouders van de kinderen van groep 8 hebben al plaatsgevonden.
Stagiaires
Afgelopen weken zijn er weer verschillende stagiaires gestart op onze school.
Juf Marjolein in groep 3b/4b, juf Christine in groep 4c/5c, juf Loes in groep
5d/6d, juf Chiara in groep 6c, juf Isa in groep 7b, juf Kiki in groep 7c,
Juf Sanne in groep 8b, juf Veerle in groep 8d, juf Lieke bij juf Stefanie, juf Lotte
en meneer Sietse bij juf Eveline
We wensen hen heel veel succes en veel plezier in de groep samen met de juf en
de kinderen.
Voortgezet Onderwijs
Informatieavond op school over het Voortgezet Onderwijs
Op 2 november houden we op school voor de ouders van leerlingen in groep 8
een informatieavond. U krijgt die avond algemene informatie over hoe we tot
een schooladvies komen en welke vormen van Voortgezet Onderwijs er zijn.
De ouders leerlingen in groep 7 ontvangen in die week twee filmpjes met
dezelfde uitleg. Als u vragen heeft, neem gerust contact op met ons!
Informatieavond op de school voor Voortgezet Onderwijs
Deze week hebben de ouders van leerlingen in groep 8 ook een uitnodiging
gehad om naar één van de informatieavonden op het Voortgezet Onderwijs te
gaan. U kiest dan een moment en een school waar u naar toe wilt gaan. Het is
fijn om dan te horen wat de school uw kind kan bieden. Stel ook al uw vragen
tijdens deze avond.
Open dagen
In januari en februari staan er opendagen gepland van de verschillende
Voortgezet Onderwijs scholen. Deze zijn bedoelt voor ouders én kinderen in
groep 7 en 8. Ga deze vooral bezoeken! Voor de kerstvakantie krijgt u van ons
een overzicht van deze dagen.
DUURZAAM OOSTERHOUT WEEK 2 t/m 10 oktober 2021
Tijdens de komende “Duurzaam Oosterhout Week” is er weer een interessant
programma voor iedereen in Oosterhout. Ook voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Programma voor kinderen van de basisschool:
In aanloop naar de “Duurzaam Oosterhout Week” organiseert H19 samen met
Theek 5 Afvalbingo's voor het verzamelen van zwerfafval. Meer informatie zie je
op duurzaamoosterhout.nl.
Een fotowedstrijd. Maak een foto van een dier in je eigen achtertuin, het park of
bos in de buurt en print die uit op A5-formaat (14,8 x 21 cm). Schrijf je naam,
leeftijd en telefoonnummer op de achterkant van de foto. Kom de foto tussen 25
september en 2 oktober inleveren op het MEK aan de Veerseweg 100. Bij
inlevering van de foto krijg je een bewijs van deelname. Alle foto’s worden op
het MEK tentoongesteld. Op 3 oktober gaat een deskundige jury van IVN de

foto’s beoordelen. Per categorie worden de drie beste foto’s uitgekozen. De
prijswinnaars worden persoonlijk benaderd.
Iedere deelnemer aan de wedstrijd krijgt een prijs.
Wil je varen in een open boot om plastic/afval te vangen en er meer over te
horen te krijgen?
Nou dat kan! Op zaterdag 2 oktober kun je meevaren in een van de boten van de
Waterscouting “Zuiderkruis”. Je gaat dan in groepjes met de boot op zoek naar
plastic/afval. Je krijgt een zwemvest aan, een grijper en een zak om het afval in
te doen. Na deze spannende vaart krijg je op het grote moederschip van de
Waterscouting een workshop over het afval in de rivieren en oceanen. Lijkt je dit
wat? Meld je aan! Stuur een mail met vermelding van je leeftijd naar:
emhvandenbrink@gmail.com. Locatie: Waterscouting “Zuiderkruis”
Wilhelminalaan 120 Oosterhout.
Groepen:
1e groep: kinderen in de leeftijd van 9/10 jaar 10.00 tot 10.50 uur varen/ 11.00
tot 11.50 uur workshop
2e groep: kinderen in de leeftijd van 11/12 jaar 11.00 – 11.50 uur varen/ 12.00
tot 12.50 uur workshop.
Op diverse basisscholen in Oosterhout komt gedurende de week een
“Ontdekbus”. Op donderdag 7 oktober zal de bus ook de groepen 7 van de Wissel
bezoeken. In deze bus kunnen de kinderen door onderzoek en experiment
ontdekken dat je voor een duurzame toekomst heel veel zelf kan doen en dat
bezig zijn met techniek en duurzaamheid vooral gewoon leuk is.
Deze “Ontdekbus” staat zaterdag 9 oktober ook op het Basiliekplein.
Ook zullen er in deze week enkele werkstukken en foto's tentoongesteld worden
van basisscholen uit Oosterhout die in de loop van afgelopen schooljaar aandacht
besteed hebben aan DUURZAAMHEID.
Zaterdag 9 oktober is er een leuke en leerzame middag voor kinderen tot 12 jaar
(basisschool). Met diverse activiteiten. De middag wordt geopend met een dans,
er is een duurzame Ontdekbus, BYOR (Bouw je eigen robot van afvalmaterialen),
een speurtocht door de bieb en een lezing door een boswachter en schminken
“wat je maar wilt worden”. Dat wil je toch niet missen?
Zie voor meer informatie op de site van duurzaamoosterhout.nl/duurzaamoosterhout-week

