
 
 
 

Nieuwsbrief 31. 28-05-2021 
 
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 
28 juni    : uitnodigingen mee voor de rapportgesprekken 
29 juni   : sportdag bovenbouw 
1 juli    : sportdag groep 3 t/m 6 
2 juli    : schoolfotograaf  
 

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 31 mei 
Juf Hanneke werkt in groep 5c/6c; meneer Bas is aan het toetsen. 
Meneer Thom werkt in de ochtend in groep 6a; juf Crissy werkt buiten de groep.  

Dinsdag 1 juni 
Meneer Thom werkt in groep 6a; juf Crissy werkt aan cultuur.  

Juf Whitney werkt in de ochtend in groep 7c; meneer Joep is aan het toetsen.  
Juf Whitney werkt in de middag in groep 5a; juf Kimberley werkt buiten de 

groep.  
Woensdag 2 juni 
Juf Hanneke werkt in groep 5d/6d; meneer Gérard werkt buiten de groep.  

Donderdag 3 juni  
Juf Whitney werkt in groep 8a; meneer Ruud werkt bij Delta-support. 

Vrijdag 4 juni  
Juf Eefje werkt in de ochtend groep 8b; juf Sandra is aan het toetsen.  
Juf Eefje is met juf Ilona in groep 7d/8d voor de domeinmiddag.  

 
Schoolfotograaf 

Op onze kalender ontbrak en ontbreekt nog steeds de datum van de 
schoolfotograaf. In verband met corona was het lastig plannen maken. 
Uiteindelijk hebben we nu wel een datum vastgelegd. De schoolfotograaf komt 

op 2 juli en maakt dan portretfoto’s en een groepsfoto van alle kinderen en 
groepen.  

 
Ouderbijdrage 
Vanuit ouders het verzoek om nog een keer het rekeningnummer te vermelden 

van de oudervereniging. Ouders die al betaald hebben die hoeven dat niet meer 
over te maken maar als je dat nog niet hebt gedaan dan volgen hieronder de 

gegevens:  
Bedrag € 20,- 
Rekening nummer: NL50ABNA047.79.78.606 

Ten name van OV de Wissel 
Vermelden naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.  

Als u niet zelf kunt betalen kunt u een beroep doen op Leergeld: 
www.leergeldwbo.nl of telefonisch 0162-458487 (ma t/m do van 9.00u-11.30u).  
 

http://www.leergeldwbo.nl/

