Nieuwsbrief 13. 11-12-2020
Data van belang
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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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
Als alles gaat zoals gepland worden dit de vervangingen voor komende week.
Helemaal zeker is het nooit.
Juf Whitney werkt dinsdagochtend in groep 7/8 en juf Marcella heeft
administratieve taken. Juf Whitney werkt in de middag in groep 8c en meneer
Eugène heeft administratieve taken.
Meneer Thom werkt woensdagochtend in groep 8a en meneer Ruud heeft
groepsbespreking samen met juf Joyce en meneer Eugène; juf Sandra is dan in
groep 8b en juf Suzanne in groep 8c.
Juf Whitney is op donderdagochtend in groep 8b en juf Sandra werkt dan
administratief. Juf Whitney werkt in de middag in groep 7/8 i.v.m. de
domeinmiddag.
Kerstviering
Op vrijdag 18 december is er op school een kerstviering en zullen we met de
kinderen gezellig samen ontbijten. Helaas mogen er geen hapjes voor elkaar
gemaakt worden. Het is de bedoeling dat de kinderen lekkere hapjes voor
zichzelf (en fruit) meenemen die tijdens het ontbijt lekker opgegeten kunnen
worden. De kinderen krijgen op school drinken. We hebben dan toch de sfeer van
het kerstontbijt.
Kerstspeurtocht voor kinderen en (groot)ouders Van Antoniuskerk naar
Basiliek St Jan 24 december tot en met 3 januari
Met Kerst is iedereen op pad. Maria en Jozef waren onderweg naar Bethlehem.
De herders waren op weg naar de stal. De koningen volgden het licht van de
ster. In onze tijd gaan we met Kerst naar de kerk, naar je familie, op vakantie,
….. Dit jaar is dit anders. We vieren Kerstmis thuis in kleine kring. We missen
familie en vrienden. We missen het gezellig dichtbij elkaar zitten. Het is zoeken
naar een ander kerstgevoel. De Catharinaparochie probeert je daarbij te helpen.
We nodigen je graag uit om de Kerstspeurtocht te lopen samen met je
(groot)ouders. Ga naar buiten! Ga op pad! Speur tussen de huizen naar de
betekenis van Kerstmis 2020. Hoe werkt het? De speurtocht loopt tussen de
Antoniuskerk en de Basiliek St Jan. Je vindt een boekje met de routeomschrijving
en het andere materiaal in het voorportaal van de Antoniuskerk. Al wandelend
speur je om je heen en zul je verschillende mensen ontdekken die jou iets te
vertellen hebben. Uiteindelijk kom je uit bij de stal op de Markt en valt alles
samen. Wil je weten wat? Ga dan tijdens de kerstdagen samen met elkaar op

pad. Als je onderweg iedereen bent tegengekomen heb je genoeg letters
verzameld om samen de betekenis van Kerstmis 2020 te ontdekken. En weet je
wat leuk is! Je kunt jouw oplossing (voor 1 januari) in de brievenbus van Markt
17 stoppen. Onder de inzendingen verloten we een leuke prijs! Voorbereiding Je
hebt niet veel nodig om te starten. Warme kleding, goede schoenen, pennen,
stiften of kleurtjes en wat lekkers voor onderweg. Veel plezier!
Kinderen naar school brengen
Als school hebben we afspraken gemaakt met de buurtbewoners, de omliggende
scholen en de politie over het parkeren of afzetten van de kinderen.
In verband met de veiligheid is ervoor gekozen om geen gebruik te maken van
de Bijsterveld. Er komen ouders hun kinderen brengen naar SKO en zij parkeren
achter onze school op de parkeerplaats links. De rechter parkeerplaats is voor de
appartement bewoners en niet voor ons.
In verband met het gevaar voor de fietsers willen we geen extra heen- en
teruggaand verkeer in deze straat. Natuurlijk kunt u wel bij het Gemeentehuis
parkeren en uw zoon/dochter te voet naar de school brengen en langs de
achteringang/fietsenstalling naar het plein laten gaan.
Parkeren in de vakken is bij de school en voor de school toegestaan aan de van
Oldeneellaan en de zijstraten. Pas op met parkeren op de stoep want de
handhavers komen regelmatig controleren. Bij het brengen van uw kind is de
busstrook voor de school alleen te gebruiken als “Kiss-and-Ride”. Dus u mag
stoppen om uw kind uit te laten stappen aan de kant van de stoep.
Bij het halen van uw kind is deze strook verboden te gebruiken. Dit geldt ook
voor de parkeerplaatsen op de parkeerstrook aan de Bijsterveld.
Ouderbijdrage
6 november heeft u bij de nieuwsbrief een brief gekregen waarin de ouderraad u
vraagt om de ouderbijdrage over te maken. Dit is reeds gedaan door een aantal
ouders waarvoor hartelijk dank. Bent u het vergeten dan kan dat alsnog:
Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 20,00.
Overmaken op: Rekeningnummer: NL50ABNA047.79.78.606
Ten name van: OV de Wissel
Wilt u de naam van uw kind(eren) en de klas erbij vermelden.
Graag attenderen wij u erop dat u gebruik kunt maken van Stichting Leergeld als
u de bijdrage niet zelf kunt betalen. De gegevens kunt u vinden op de website:
www.leergeldwbo.nl of telefonisch: 0162-458487 (ma t/m do van 9.00u-11.30u).
Douchen na de gym
Na de kerstvakantie gaan alle kinderen weer douchen na de gymles. Dit mocht al
langer weer vanuit het RIVM maar wij waren hier eerst nog wat voorzichtig mee.
Nu blijkt dat dit echt geen probleem is en gewoon binnen de coronamaatregelen
past, gaan ook wij op De Wissel het douchen na elke gymles weer invoeren.
Zorgt u ervoor dat uw kind na de kerstvakantie een handdoek meeneemt.

