
30. Nieuwsbrief 18 maart 2022    

 

Data van belang 

30 maart        : De grote rekendag 

31 maart        : gastles door Marjo Hoedemaker over Dierenpark Amersfoort 

5 april            : sponsorloop 

8 april            : studiedag; alle leerlingen vrij 

15 april          : Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij 

18 april          : 2e Paasdag; alle leerlingen vrij 

20 april          : kennismaken nieuwe leerlingen 

22 april          : 15.05u start meivakantie 

9 mei             : 8.40u weer naar school 
 
Vervangingen 
Maandag 

Meneer Joep is in groep 6c; meneer Bas is nog ziek. 
Dinsdag 

Meneer Joep is in de ochtend in groep 7b; juf Kyra werkt voor de groep.  
Juf Sandra is in groep 8c; meneer Eugène is vrij. 
Juf Crissy is in groep 6a; juf Whitney heeft tentamen.  

Meneer Bas is nog ziek en er is vervanging aangevraagd.  
Woensdag 

Meneer Joep is in groep 8b; juf Joyce coacht de stagiaires pabo.  
Juf Sandra in groep 8c; meneer Eugène werkt voor de groep. 
Juf Yvonne is in groep 3/4b; juf Dana assisteert in groep 4a. 

Meneer Thom is in groep 6b; juf Anouk werkt voor de groep. 
Juf Quincy geeft extra RT. 

Donderdag 
Juf Eefje is in groep 3a in de ochtend; juf Emily werkt voor de eigen groep. 

Juf Eefje is in groep 7c in de middag; juf Marcella werkt voor de eigen groep.  
Juf Quincy is in groep 6c; meneer Bas heeft ICT.  
Juf Whitney is in groep 8c; meneer Eugène heeft ICT.  

Vrijdag 
Juf Quincy is in groep 6a; Crissy werkt aan cultuur en executieve functies.  

Juf Eefje is in groep 5/6d in de ochtend; meneer Gérard werkt voor de groep. 
Juf Eefje is in groep 7c in de middag voor domeinmiddag.  
Juf Suzanne is in groep 8d; zij en juf Sandra hebben geruild van werkdag. 

 
Gewijzigd testbeleid 

Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer 
per week preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij 
klachten een (zelf)test te doen. Tot 1 juni kunnen scholen hiervoor nog zelftesten 

bestellen. Volgende week geven we alle kinderen 2 zelftesten mee die u bij uw 
kind kunt afnemen als het klachten heeft. Dit is geen verplichting, wel een 

advies. Mocht u hiervan meer gebruik willen maken, kunt u via de leerkracht tot 
1 juni extra zelftesten vragen.  
 

Grote rekendag 30 maart i.p.v. 23 maart 
Op onze kalender staat de Grote Reken Dag gepland voor 23 maart. Helaas is 

dat een vergissing en moet dit 30 maart zijn. We doen dus op 30 maart mee 
omdat er dan ook aandacht aan wordt besteed in de media.  
 

 



Schoolfruit 
Komende week krijgen de kinderen een wortel, een stuk meloen en een appel.  
 

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.  

 

De ouderraad  
Afgelopen week is de ouderraad weer samen geweest. Zij hebben gesproken 

over de activiteiten die op komst zijn: Sponsorloop en Pasen. De werkgroepjes 
zijn daarvoor al gestart.  
Voor volgend schooljaar gaan we weer een oproep doen om hulpouders aan het 

begin van het schooljaar te werven. U kunt zich dan al aanmelden om te helpen 
voor b.v. Kerst, Sint etc.  

De schoolapp: heeft u zich hiervoor nog niet aangemeld, neem dan contact op 
met juf Myriam. Zij kan u hierbij helpen.  
Tevens is er gesproken over pestgedrag en hoe daarmee om te gaan. Hierbij is 

o.a. het respectprotocol genoemd. Wij hanteren geen pestprotocol maar juist een 
respectprotocol. Wilt u hier mee over weten dan kunt u dat vinden op onze 

website: https://dewisselsbo.nl/voor-ouders/protocollen/   
 
Een aantal ouders heeft de ouderbijdrage al betaald en daarvoor onze dank. Een 

aantal ouders heeft dat nog niet gedaan dus bent u het vergeten, dan kan dat 
alsnog en zijn wij erg blij met de inkomsten. In de bijlage vindt u de informatie 

hiervoor.  
 
Oproep invalleerkrachten 

In de bijlage vindt u een flyer waarop een oproep gedaan wordt voor 
invalleerkrachten voor scholen. Je kunt dan specifiek aangeven op welke school 

je wilt invallen. Je hebt wel een diploma nodig om dit werk te kunnen doen.  
 
Week van de lentekriebels 

Komende week is het de week van de lentekriebels. We doen niet specifiek mee 
aan deze week maar zullen de materialen en het thema zeker terug laten komen 

in onze lessen seksuele voorlichting. Het thema van dit jaar: “je lijf is van jou”.  
Kijk gerust op internet want ook voor jullie staat er info op die je kunt gebruiken 
in de gesprekken met je kind.  
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