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Data van belang
16 december
18 december
4 januari 2021
8 januari
11 januari
18 januari
20 januari
25-29 januari
01-06 februari
10 februari
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kennismaken nieuwe leerlingen
start kerstvakantie 12.35u
school begint weer om 8.40u
uitnodigingen mee voor de rapport- of adviesgesprekken groep 8
studiedag; alle kinderen hele dag vrij
afspraken mee voor rapport- of adviesgesprekken groep 8
voorleesontbijt
rapport- en adviesgesprekken
adviesgesprekken groep 8
kennismaken nieuwe leerlingen

Vervangingen
Afgelopen week is er veel vervanging geweest in een aantal groepen. Dit was
niet echt heel fijn voor een aantal kinderen. Helaas kunnen we dit niet
veranderen. Gelukkig zijn er geen mensen ziek vanwege corona maar moeten we
wel in quarantaine als er gezinsleden ziek worden.
Voor komende week hopen we dat alles loopt zoals gepland:
Juf Emily is maandagochtend in groep 3a; juf Esther heeft groepsbespreking.
Juf Eva is maandagochtend in groep 3b; juf Dana heeft groepsbespreking.
Meneer Thom is maandagmiddag in groep 5b; juf Yvet heeft groepsbespreking.
Juf Karin is maandagmiddag in groep 5d/6d; meneer Gérard heeft
groepsbespreking.
Juf Whitney is dinsdagochtend in groep 7c; meneer Joep heeft groepsbespreking.
Juf Whitney is dinsdagmiddag in groep 8c; meneer Eugène werkt administratief.
Juf Whitney is woensdag in groep 8c; meneer Eugène werkt aan ICT.
Juf Suzanne is in groep 6b; juf Quincy heeft groepsbespreking.
Meneer Thom is in groep 6a; juf Crissy heft groepsbespreking.
Juf Eefje is woensdag in groep 4b; juf Hanneke heeft groepsbespreking.
Voorleeskampioen
Op De Wissel doen we elk jaar mee met de voorleeskampioenschappen. Dit jaar
hebben we het een beetje anders moeten organiseren waardoor we eerst een
kampioen van groep 7 en ook één van groep 8 hadden. Samen hebben zij nog
heel hard gestreden om de voorleeskampioen van de hele school te worden. De
jury vond het lastig en het verschil was heel klein maar we kunnen met trots
laten weten dat Fleur uit groep 7B onze kampioen is geworden en mee mag doen
met de kampioenschappen van Oosterhout. Gefeliciteerd Fleur met deze
fantastische prestatie!
Bezoek Sinterklaas
Afgelopen woensdag hebben we bezoek gehad van Sinterklaas en zijn pieten.
Deze keer geen grootse aankomst op het plein en met kleinere groepen naar de
pietenshow kijken maar dat heeft de pret echt niet mogen drukken. Het was een
heerlijk Sinterklaasfeest! Op facebook kunt u foto’s bekijken van de surprises die
zijn gemaakt in de groepen 5, 6, 7 en 8. We hebben genoten van de gemaakte
kunstwerkjes.

Kerstviering
Met onze methode Kleur (ontwikkelen kinderen een eigen kijk op de wereld)
zullen we de komende periode aandacht besteden aan Kerstmis.
Helaas kunnen we kerst niet vieren zoals we gewend zijn. De komende twee
weken gaan we het in de klas hebben over “samen zijn”. Veel ouderen zitten op
dit moment alleen en kunnen ook geen bezoek ontvangen. Door de Slotjesvest is
gevraagd of wij versieringen willen maken, zodat de Slotjesveste er toch gezellig
uitziet. De komende twee weken gaan alle klassen versieringen maken die
kunnen worden opgehangen in de Slotjesveste. Ook zullen er kaartjes verstuurd
worden naar eenzame ouderen.
Rookverbod op schoolterreinen
Natuurlijk weten we al dat roken op het schoolplein en
in de school verboden is. Nu hebben we vanuit de
overheid te horen gekregen dat er vanaf 1 januari
2021 gecontroleerd gaat worden/toezicht gehouden
gaat worden hierop door NVWA (Nederlandse Voedselen Warenautoriteit).
We vragen jullie met klem om niet te roken in de
buurt van de school omdat het ons een boete kan
opleveren vanaf €600,- tot €4500,-. Dit is veel geld
dat we liever op een andere manier besteden. Het
geld moet ten goede komen aan jullie kinderen. Bij
elke ingang wordt u eraan herinnerd door een tegel in het plein waarop staat dat
roken is verboden.
Samen moeten we een rookvrije generatie groot brengen toch!

We wensen jullie allemaal een heel fijn Sinterklaasweekend.

