
 
 
 

Nieuwsbrief 32. 11 juni 2021 
 
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 
1 juli   : speeldag groep 1/2 op school 
2 juli    : schoolfotograaf 
5 juli   : afspraken rapportgesprekken 
12-16 juli    : rapportgesprekken  

19 juli   : afscheid leerlingen groep 8  
 

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 21 juni 
Juf Emily werkt in de ochtend in groep 8a; meneer Ruud werkt aan 

administratieve taken.  
Juf Hanneke werkt in de ochtend in groep 5a; juf Kimberley werkt aan 

administratieve taken.   
Dinsdag 22 juni 
Juf Whitney werkt in groep 8c; meneer Eugène heeft studiedag ICT.  

Woensdag 23 juni 
Juf Hanneke werkt in groep 4b; juf Eefje heeft groepsbespreking. 

Juf Yvonne werkt in groep 4a; juf Dymphy heeft groepsbespreking.  
Donderdag 24 juni  
Juf Whitney werkt in groep 8a; meneer Ruud werkt voor Delta-support.  

Vrijdag 25 juni  
Juf Eefje werkt in groep 3b/4c; juf Marjolein werkt aan administratieve taken.  

 
Rapportgesprekken 
Natuurlijk zullen de rapportgesprekken plaats gaan vinden aan het eind van het 

schooljaar. In welke vorm deze gehouden gaan worden is nog niet duidelijk. 
Hierover wordt u later geïnformeerd. De maatregelen rondom Corona worden 

regelmatig aangepast en daarop zullen we met de gesprekken aan moeten 
sluiten.  
  

Sportdagen 
Zoals u kunt zien bovenaan deze nieuwsbrief zijn de sportdagen op 29 juni voor 

de groepen 7 en 8 en op 1 juli voor de groepen 3 t/m 6. Over hoe het 
programma er die dag uit gaat zien, krijgt u na de juniweek van ons bericht.   

Voor de groepen 1/2 geldt een ander programma die dag en ook daarover wordt 
u na de vakantie geïnformeerd.  
 

Schoolfotograaf 
Op 2 april komt de schoolfotograaf om de jaarlijkse groepsfoto’s te maken en de 

portretten van de kinderen.  
 
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).  
 
Corona uitleg in verschillende talen 

Wilt u meer weten over het coronavirus?  
Op de website www.corona.steffie.nl legt zij uit wat je wel en niet moet doen. Zo 

kan je ervoor zorgen dat jij en anderen niet ziek worden.  
Je kunt dit bekijken en beluisteren in verschillende talen, o.a. Turks, Pools, 
Arabisch etc. Je kunt de tekst lezen en beluisteren. De plaatjes helpen je ook om 

het beter te begrijpen.  
 

Home edition Avond4daagse 
Avond4daagse.nl heeft een initiatief ontwikkeld voor een speciale Home Edition. 
Kinderen kunnen hun eigen Avond4daagse lopen, op hun eigen moment en vanaf 

hun eigen startlocatie. Zo wordt voorkomen dat het op plaatsen te druk wordt. 
Met een speciaal ontwikkelde app zijn eigen routes van 2,5 - 5 - 10 km mogelijk. 

Het startpunt is gelijk aan het eindpunt. Onderweg worden deelnemers in de app 
verrast met leuke berichtjes, opdrachten, tips en weetjes. Inschrijven kan via 
avond4daagse.nl en kost 6,50 euro per persoon. 

i Meer informatie vind je op de speciale campagnepagina. Hier lees je ook meer 
over de samenwerking met Zapp Your Planet, het kinderprogramma van de NPO. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met info@avond4daagse.nl. 
 
Vakantie 

We wensen alle kinderen een heel fijne vakantie toe. Gezien de 
weersvoorspelling geen slecht vooruitzicht.  

We zien de kinderen op maandag 21 juni weer graag op school om uiterlijk 8.40u 
zodat we om 8.45u kunnen starten met de lessen.  
 

 

http://www.leergeldwbo.nl/
http://www.corona.steffie.nl/
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition/materiaal-avond4daagse-home-edition
mailto:info@avond4daagse.nl

