Nieuwsbrief 29. 30-04-2021
30 april
17 mei

: start meivakantie; de kinderen zijn om 15.00/15.05u vrij
: start laatste periode van het schooljaar; de leerlingen worden om 8.40u op school
verwacht
24 mei
: 2e Pinksterdag; de school is gesloten (alle leerlingen vrij)
25 mei- 7juni : start toetsweek (GSO op de kalender)
7 juni
: studiemiddag (alle leerlingen vrij om 12.30/12.35u)
14-18 juni
: studieweek voor personeel; leerlingen vrij

Corona in de vakantie
Als u of een van de kinderen in de vakantie corona krijgt wilt u dit dan melden via
de mail: s.b.o.dewissel@hetnet.nl
Alleen indien dit echt noodzakelijk is nemen wij aan het eind van de vakantie
contact met u op.
Vervangingen
We hopen dat we de vervangingen na de vakantie kunnen invullen volgens
onderstaand rooster.
Er kunnen altijd omstandigheden zijn die er voor zorgen dat we op het laatste
moment toch het rooster moeten aanpassen.
Maandag 17 mei
Juf Hanneke in groep 5a; juf Kimberley werkt aan administratie.
Dinsdag 18 mei
Juf Whitney in groep 5d/6d in de ochtend; meneer Gérard werkt aan
administratie.
Juf Whitney in groep 8c in de middag; meneer Eugène werkt aan administratie.
Meneer Thom in groep 6a; juf Crissy werkt aan cultuur.
Woensdag 19 mei
Juf Hanneke in groep 5c/6c; meneer Bas werkt aan administratie.
Donderdag 20 mei
Juf Whitney in groep 8a; meneer Ruud werkt bij Delta-support.
Juf Marcella in groep 8c; meneer Eugène werkt aan ICT bij Isomode.
Vrijdag 21 mei
Juf Eefje in groep 7b in de ochtend; juf Kyra werkt aan administratie.
Juf Eefje in groep 7d/8d in de middag samen met juf Ilona voor de
domeinmiddag.
Nieuwe leerlingen
Op 17 mei starten de volgende leerlingen bij ons op school:
Jarrod en Aylin in groep 3a, Mane in groep 3b, Muna en Bibi in groep 4a, Joelle
en Kylan in groep 4b, Eveline in groep 5c, Levy in groep 6a en Noor in groep 6c.
Wij wensen hen allen een heel fijne tijd toe bij ons op de Wissel. Wij vinden onze
school de leukste school.
Gedragsverwachting
Deze week zijn we gestart met een nieuwe
gedragsverwachting vanuit SWPBS.
We vinden het heel belangrijk om uit te gaan van positief
gedrag. Problemen kunnen er zijn, maar we zoeken altijd
naar passende oplossingen. Dit willen we ook de kinderen
leren en daarom werken we nu aan: “problemen oplossen
volgens plan”. Dit is afgelopen maandag besproken in de

klas. Kinderen kunnen muntjes verdienen als ze dat gedrag laten zien. Ze krijgen
natuurlijk ook complimentjes voor ander goed gedrag
dat de kinderen laten zien. We gaan hier, na de vakantie, mee door en laten u
weten als we weer overgaan naar een nieuwe gedragsverwachting.
Gebruik zelftesten NIET bij
klachten of contact met besmet
persoon
De zelftesten die wij op school
krijgen zijn voor het personeel.
Natuurlijk kan het ook zijn dat u zelf
beschikt over zelftesten. Dan geldt
onderstaande ook voor u in de
thuissituatie:
Voor leerlingen (en ouders) geldt:
zelftesten zijn niet bedoeld om te
testen bij klachten. Wanneer uw kind dus corona gerelateerde klachten heeft,
mag het niet naar school komen.
Pas wanneer het kind 24 uur klachtenvrij is of de klachten langer dan 7 dagen
aanhouden (zonder te verergeren) is uw kind weer welkom op school. Wanneer u
een negatieve testuitslag heeft van de GGD, is uw natuurlijk kind al eerder
welkom.
Oosterhoutse Avond4daagse gaat aangepast door
Nog een jaar zonder Oosterhoutse Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar.
Daarom kun je dit jaar meedoen met de Avond4daagse – Home Edition! Loop
jouw eigen route, vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak
er zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal je ook nog
eens de enige echte officiële Avond4daagse medaille. Mis dit unieke wandelfeest
niet! De Avond4daagse – Home Edition duurt tot en met 30 juni. Deelname kost
€ 6,50 per persoon inclusief medaille. Aanmelden kan via
www.avondvierdaagseoosterhout.nl
En schrijf 17 t/m 20 mei 2022 alvast in je agenda voor de volgende editie van de
Oosterhoutse Avond4daagse. Veel wandelplezier!
Hockeyclub DDHC & Bijzonder Gewoon Sporten
Kinderen uit de gehele regio mogen gratis en zonder verplichtingen 4x keer
komen hockeyen. We gaan 4x op zaterdag lekker buiten actief bezig zijn met
hockey maar vooral ook veel plezier maken.
Sporten is voor mensen met een verstandelijke beperking, ADHD of een stoornis
in het autistisch spectrum een zeer waardevolle manier van vrijetijdsbesteding.
Het draagt bij aan de zelfstandigheid en zelfwaardering. Sporten zorgt voor
plezier, ontspanning en is gezond. Sporten binnen een sportvereniging vergroot
je sociale contacten.
Corona:
Met de gemeente Geertruidenberg is alles besproken, we kunnen het event
organiseren en hebben voldoende ruimte om binnen de huidige corona
maatregelen ouders/ verwanten uit te nodigen langs de lijn. De kinderen hoeven
dus niet alleen te zijn.
In de bijlage leest u wanneer dit event wordt georganiseerd. Noteer het nu alvast
op de kalender als uw kind hieraan gaat deelnemen.

