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: studiedag, alle kinderen de hele dag vrij
: sponsorloop gaat niet door
: De grote Rekendag

Respect voor elkaar
Zoals u weet kunnen we laten zien dat we met goed gedrag ballen kunnen
verdienen in de ballenbuis. We hebben nu 91 ballen en zijn hard op weg naar de
100. Er volgt dan weer een schoolbeloning. We sparen voor film/bioscoop maar dan
wel in de eigen klas.
Vervangingen
Maandag 8 maart
Juf Hanneke in groep 5c/6c; meneer Bas heeft administratieve taken.
Dinsdag 9 maart
Juf Whitney in groep 8c; meneer Eugène heeft ICT en administratieve taken.
Meneer Thom in groep 6a; juf Crissy werkt aan cultuur.
Woensdag 10 maart
Juf Dymphy werkt in groep 4a; juf Yvonne werkt in groep 7d/8d; juf Marcella
heeft administratieve taken.
Donderdag 11 maart
Juf Whitney in groep 8a; meneer Ruud werkt bij Delta-support.
Studiedag 12 maart
Vanwege de studiedag op vrijdag 12 maart zijn alle kinderen de hele dag vrij.
We gaan met de leerteams weer verder met de verschillende onderwerpen die dit
jaar centraal staan.
We denken dan aan technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, de gezonde
school, cultuur, techniek, bewegend leren, werken met teams. We verdiepen ons
zodat we nog beter aan kunnen sluiten op de onderwijsbehoeften van de
kinderen bij ons op school.
Ouderbijdrage
We proberen toch zoveel als mogelijk zaken door te laten gaan en dus de
kinderen te verrassen met wat lekkers of iets leuks bij diverse feestelijkheden.
We hebben daarvoor wel geld nodig om dit te kunnen doen.
Daarvoor vragen we jaarlijks €20,00 aan ouderbijdrage.
Een heleboel ouders hebben deze al betaald. Daarvoor onze hartelijke dank.
Mocht u het vergeten zijn dan kan dat nog steeds:
U kunt de bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL50ABNA 0477978606
Wilt u wel de naam en de groep van uw zoon/dochter vermelden!
Pakjes en flesjes
De kinderen krijgen pakjes of flesjes drinken mee naar school. Deze werden door
de Gemeente Oosterhout bij ons op gehaald. Zij zijn per 29 januari gestopt met
deze actie. Zij lopen hierin vooruit op het statiegeld dat per 1-8-2021 geheven
gaat worden op plastic flesjes. In overleg met de MR is ervoor gekozen om de
kinderen hun afval mee naar huis te geven om het daar weg te gooien (pakjes
en flesjes).

Dit gaan we doen omdat:
- We het scheiden van het afval belangrijk vinden en wij op school alleen
papier en restafval kunnen aanleveren.
- We de kinderen willen leren dat je afval ook thuis weg kunt gooien.
- Wij moeten betalen voor plastic en pakjes terwijl het thuis gratis afval is
en in plastic zakken aan straat kan.
Wij rekenen op uw medewerking hierbij.
Het nieuwe boek van meneer Joep
Meneer Joep geeft niet alleen les bij ons op SBO de Wissel, hij schrijft ook
kinderboeken. Op donderdag 18 februari j.l. kwam zijn nieuwste boek uit met de
titel: ‘Meester Monster’.
Het verhaal gaat over:
Als Joris verhuist, merkt hij dat groep 5 van Juf
Joyce een erg leuke groep is. Nieuwe vrienden
zijn snel gemaakt. Maar niet alleen Joris is nieuw.
De school heeft opeens een vreemde nieuwe
directeur, Spijkerhuijs. Groep 5 vindt hem zelfs
een beetje griezelig. Allerlei dingen veranderen
met zijn komst.
Dan lijken ook veel kinderen zich anders te
gedragen. Ze luisteren alleen nog maar naar de
nieuwe regels van de directeur. Als ook in groep 5
kinderen in de ban komen van meneer
Spijkerhuijs, gaan Joris en zijn vrienden op
onderzoek. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek.
Wat ze ontdekken over de nieuwe directeur is
bijna niet te geloven. Is Meester Monster wel een
mens?
Juf Kim die bij ons op school de bibliotheek
verzorgt, kreeg van meneer Joep het 1e boek cadeau. Ook staat dit nieuwe boek
in onze bibliotheek. Wil je het een keer lezen, zoek het dan op. Veel lees plezier.
Website VO
Er is een nieuwe
website voor VO. Op
de foto staat deze
vermeld.
Sla deze ergens op
zodat u er gebruik
van kunt maken als
het nodig is. Dit
geldt zeker voor de
ouders van de
leerlingen van groep
8, maar ook voor de
leerlingen van de
groepen 7. Het is de
moeite waard om
eens te kijken.

