
10. Nieuwsbrief 5 november 2021 

Data van belang 

8 november    : rapporten leerlingen groep 8 

8 -12 november   : mediaweek 

15 – 26 november   : toetsweken 

1 december    : Sinterklaas bezoekt de school 

2 december   : ouders mogen na schooltijd werkjes en schriften inzien 

6 december   : studiedag en alle kinderen zijn vrij 

22 december   : kennismaken nieuwe leerlingen 

23 december   : start Kerstvakantie om 15.05u 

 
Nieuwe gedragsverwachting 

Afgelopen maandag zijn we gestart met de 
nieuwe gedragsverwachting:  
“Speel fijn op het plein”.  

Natuurlijk kunnen de kinderen weer muntjes 
verdienen en sparen voor een volgende 

beloning in de klas (bij 30 muntjes) en voor 
de hele school (bij 60 ballen). We gaan dan 
bordspelletjes spelen als beloning.  

 
Ouderraad 

Sinds corona is de ouderraad een tijd niet bijeen geweest. Was er al contact dan 
verliep dat via de mail of telefonisch. Nu zijn we weer gestart en willen we 
enthousiaste ouders vragen om mee te komen denken over de te organiseren 

activiteiten. Daarbij wordt ook hulp gevraagd in de voorbereiding of op de dag 
zelf. Bent u enthousiast en denkt u: “dat is iets voor mij” dan kunt u zich 

aanmelden bij de leerkracht van uw kind of via de mail s.b.o.dewissel@hetnet.nl 
of telefonisch 0162-453685 bij de administratie.  

Mocht u zich willen aanmelden als hulpouder dan kan dat bij de eigen leerkracht 
voor activiteiten vanuit de klas. Wilt u zich ook bij andere activiteiten inzetten 
dan kunt u dit ook via de mail of telefonisch melden. We hopen dat we niet weer 

af hoeven te schalen i.v.m. corona en hopen dat we alle activiteiten gewoon 
kunnen laten doorgaan binnen de grenzen van de landelijke afspraken.   

 
Ouderbijdrage 
In de bijlage voor alle ouders een brief m.b.t. de ouderbijdrage. Hierin staan de 

gegevens genoteerd waarop overgemaakt kan worden. Sinds dit jaar is het 
banknummer gewijzigd. De rekening is niet meer zelfstandig op naam van een 

persoon maar is aan de schoolrekening gekoppeld.  
 
We willen voor de kinderen een aantal festiviteiten leuker maken door een 

cadeautje of door iets lekkers uit te delen. Hiervoor heeft de school niet echt 
budget en vragen we een bijdrage aan jullie.  

Voor dit jaar opnieuw €20,- en wat doen we daar dan van: met de Wisseldag iets 
lekkers, met Sint een cadeautje voor de OB en MB en voor de BB een bedrag 
waarvoor de kinderen een klein cadeautje kopen waar ze dan een surprise 

omheen maken. Met kerst iets lekkers, met carnaval een springkussen, met 
Pasen iets met eieren, voor de sponsorloop een versnapering, voor de sportdag 

een ijsje. Tevens wordt de entree van een excursie betaald uit deze pot.  
We vinden het heel belangrijk om dit allemaal te kunnen blijven doen. Daarom 
vragen we jullie om een vrijwillige bijdrage.  
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Vervangingen 

De vervangingen van komende week:   
Maandag is meneer Joep in groep 8b samen met juf Joyce.  

Woensdagochtend is meneer Joep in groep 8b en juf Yvonne in groep 3b/4b. 
Donderdagochtend is juf Whitney groep 7b. 
Donderdagochtend is juf Sandra in groep 8a. 

Donderdagochtend is juf Eefje in groep 5b en donderdagmiddag helpt ze samen 
met de stagiaire tijdens de domeinmiddag in 7c.  

Vrijdagochtend is juf Whitney in groep 5d/6d en vrijdagmiddag in groep 6b.  
Vrijdagochtend is juf Eefje in groep 4c/5c en vrijdagmiddag in groep 4a.  
 

Schoolfruit 
Op dinsdag 16 november wordt bij ons voor de 1e keer schoolfruit bezorgd. We 

delen dit uit zodat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag van ons 
schoolfruit krijgen. We hopen in de nieuwsbrief steeds te kunnen melden wat ze 
krijgen zodat u zelf weet of uw kind dit wel of niet eet. In het geval hij/zij dit niet 

lust, zullen we een kind wel laten proeven, maar als hij/zij het echt niet lust 
hoeft het niet helemaal opgegeten te worden. In de bijlage een brief bij de start 

van dit schoolfruitproject.  
 

Sinterklaasbezoek in Oosterhout 
Komende woensdag krijgen alle kinderen een flyer mee met informatie over de 
ontvangst van Sint en zijn Pieten in Oosterhout. Natuurlijk is iedereen vrij om 

evt. in zijn eigen woonplaats te gaan kijken maar weet dat je ook welkom bent in 
Oosterhout.  

 
 
 

   


