29. Nieuwsbrief 11 maart 2022
Data van belang
14 maart
: studiedag team; alle leerlingen vrij
23 maart
: De grote rekendag
31 maart
: gastles door Marjo Hoedemaker over Dierenpark Amersfoort
5 april
: sponsorloop

Maandag 14 maart studiedag (kinderen hele dag vrij)
Maandag hebben we onze studiedag. Wij gaan aan de slag met ons nog meer te
verdiepen in het geven van onze lessen. Hoe kunnen we nog beter aansluiten op
wat de kinderen nodig hebben.
Vervangingen
Vorige week liep het toch net weer anders dan gepland. Wij hopen elke week dat
het klopt maar helaas lukt het niet altijd. We vragen daarvoor begrip.
Dinsdag
Meneer Joep is in de ochtend in groep 7b; Juf Kyra heeft werkdruk.
Juf Sandra is in groep 8c; Meneer Eugène heeft Bapo.
Woensdag
Meneer Joep is in groep 8b; juf Joyce heeft werkdruk.
Juf Sandra is in groep 8c; meneer Eugène heeft werkdruk.
Juf Yvonne is in groep 3/4b; juf Dana ondersteunt in groep 4a.
Juf Quincy werkt voor NPO.
Donderdag
Juf Eefje is in groep 8a in de ochtend; juf Kirsten heeft werkdruk.
Juf Eefje is in groep 4a in de middag; juf Yvet heeft werkdruk.
Juf Whitney is in groep 6b in de ochtend; juf Anouk heeft werkdruk.
Juf Whitney is in groep 6c in de middag; meneer Bas heeft werkdruk.
Juf Hulya is in groep 1/2; juf Nicole heeft werkdruk.
Juf Quincy werkt voor NPO.
Vrijdag
Juf Whitney is in groep 6a; juf Crissy werkt aan cultuur, EF of werkdruk.
Juf Quincy is in groep 8c; meneer Eugène heeft ICT.
Juf Eefje is in groep 5a in de ochtend; juf Marjolein heeft werkdruk.
Juf Eefje is in groep 7c in de middag voor domeinmiddag.
Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen een stukje bleekselderij, een wortel en een
sinaasappel.
Hulpouders
Ben je vergeten om je aan te melden voor hulp bij de sponsorloop dan kan dat
alsnog:
- via de mail bij eveline.vandenboogaard@dewisselsbo.nl
- onder vermelding van hulpouder sponsorloop
- graag aangeven of je eind van de ochtend of middag kunt helpen.
Voorlichting menstruatie GGD
Afgelopen week zijn de eerste groepen aan bod geweest voor voorlichting
hierover. De meisjes zijn dan samen met een medewerkster van de GGD WestBrabant, Ine Dijkmans, en de eigen leerkracht of een collega in gesprek over dit
onderwerp. De jongens volgen dan een andere les. In de komende weken komen

alle klassen van groep 6,7 en 8 aanbod. Voor de groepen 6 is het nieuw en voor
de groepen 7 en 8 mogelijk een herhaling van vorig jaar. Toch komen er vaak
weer andere vragen aan bod die de meisjes helpen om er nog meer over te
weten.
Een boom voor u; een bijenhotel voor de school
In de bijlage een brief vanuit de werkgroep “Oosterhout Duurzaam” betreffende
de boom-plant-dag 2022. Wilt u een boom of struikje aanplanten dan kunt u bij
op diverse plaatsen in Oosterhout een gratis boom/struik ophalen (zie brief).
In het kader van de duurzaamheid wordt naast onze school een bijenhotel
geplaatst en komen er 5 nestkastjes voor mussen bij ons aan de bomen te
hangen.
Rapporthoesje en kaften
Mogelijk heeft u er nog niet aan gedacht maar wij willen heel graag het
rapporthoesje terug met de voorkaft en achterkaft zodat we deze weer kunnen
gebruiken bij het volgende rapport. De inhoud (de beschreven vellen) mag u
houden. Deze staan straks ook afgedrukt bij rapport 2 zodat het rapport dan
compleet is voor dit schooljaar.
Nieuwe gedragsverwachting
Vanaf dinsdag gaan we weer oefenen met onze nieuwe
gedragsverwachting: “Ik help een ander”. Gelukkig laten
heel veel kinderen dit al van nature zien. Nu kan iedereen
die dat nog niet lukt gewoon gaan oefenen om zich dat
eigen te maken.

