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laatste schooldag groep 8a, 8b en 8c
leerlingen groep 8a, 8b en 8c krijgen hun rapport mee
afscheid leerlingen groep 8a, 8b en 8c
school gesloten voor leerlingen groep 1 t/m 7 en groep 8d
kinderen krijgen thuisonderwijs
leerlingen worden om 8.40u op school verwacht
leerlingen groep 1 t/m 7 en 8d krijgen hun rapport mee
laatste schooldag en vakantie begint om 15.00u (15.05u)
start zomervakantie

Corona
Wellicht heeft u via de media vernomen dat er vanaf deze week een "nieuw
snottebellenbeleid" geldt op scholen. In verband met een snel toenemend aantal
besmettingen met het coronavirus, houdt Delta onderwijs tot aan de
zomervakantie vast aan de beslisboom van 19 mei jl.
Hierin leest u dat kinderen van 4 jaar en ouder met verkoudheidsklachten thuis
moeten blijven. (Het kind blijft thuis en laat zich testen).
Thuisonderwijs
Afgelopen donderdag, eind van de middag, is in overleg met het bestuur
besloten om de school te sluiten voor onderwijs op school en over te gaan naar
thuisonderwijs. U bent hierover donderdagavond geïnformeerd via een brief, die
u via de mail heeft ontvangen en via het kanaal dat de leerkracht gebruikt om u
te informeren. We vinden dit een vervelende situatie voor iedereen. Hopelijk
kunnen we woensdag en donderdag het schooljaar op een fijne en veilige wijze
afsluiten met de kinderen.
Wanneer weer naar school?
Zoals u ook in de brief heeft kunnen lezen mogen de kinderen woensdag 21 juli
weer naar school als ze niet in quarantaine zitten en geen klachten hebben. Dit
geldt voor alle leerlingen van groep 1/2, 3a, 4b, 5a, 5c/6c, 6a, 6b.
Voor de leerlingen die wel in quarantaine zitten of hebben gezeten gelden andere
regels. Deze staan in de brief die u heeft ontvangen eerder vorige week. Dat
geldt voor de groepen 3b/4c, 4a, 5b, 5d/6d, 7a, 7b, 7c en 7d/8d.
Hierbij is bepalend of uw kind:
is getest (na 5 dagen) en een negatieve uitslag heeft ontvangen;
niet is getest (na 10 dagen) en geen klachten heeft.
Beloning voor de 160 ballen
Afgelopen weken hebben de kinderen nog heel erg hun best gedaan om deze bij
elkaar te verdienen. Afgelopen vrijdag hebben we de klassen nagelopen en
gekeken hoeveel ballen er nog in de buis gedaan konden worden met de muntjes
die nog in de klassen waren. Gelukkig komen we dan samen royaal over die 160
ballen. De frietkar gaat dus komen. Niet op maandag, zoals eerst afgesproken,
maar voor de groepen 1 t/m 7 en 8d op donderdag 22 juli. Uw kind hoeft dus
geen lunch mee te nemen voor die donderdagmiddag. Wel drinken en fruit graag
voor die dag.
Voor de leerlingen van de groepen 8a, 8b en 8c komt hij toch op de maandag
omdat het hun laatste schooldag is. Zij nemen maandag geen lunch mee maar
wel drinken en fruit
Iedereen heeft deze traktatie dubbel en dwars verdiend dit schooljaar, waarin
weer het nodige is gevraagd van kinderen, ouders en team van onze school.

Afsluiten van het schooljaar
Op woensdag voor de zomervakantie zijn we gewend om kennis te gaan maken
in de nieuwe klas. Helaas gaat het wisselen van de kinderen dit jaar niet door
i.v.m. het risico op besmettingen. Niemand zit daarop te wachten. Dit betekent
dat dit jaar niet de kinderen naar een andere groep gaan maar de leerkrachten
even een rondje maken langs de kinderen, die volgend jaar in hun groep zitten.
Op deze manier hebben de kinderen toch een gezicht bij de naam van hun juf of
meester van volgend jaar. Heel jammer maar voor nu wel zo veilig.
Nieuwe leerlingen
De nieuwe leerlingen komen niet naar onze school om kennis te maken met hun
klasgenootjes en met de leerkracht, omdat wij ook hen niet uit hun veilige
bubbel willen halen op de eigen school.
Dit betekent dat zij op woensdag wel gebeld (met beeld) gaan worden door de
leerkracht zodat ook zij het gezicht hebben gezien van de leerkracht van volgend
jaar. We maken met hen nog afspraken om de school te komen zien. Zij worden
hierover komende week geïnformeerd.
Personeel
Afscheid
Naast nieuwe leerlingen starten na de vakantie ook nieuwe leerkrachten want er
vertrekken immers vertrouwde gezichten.
- Juf Dymphy neemt donderdag afscheid van haar groep en de school omdat
zij gaat genieten van een welverdiend pensioen.
- Juf Quincy heeft een andere baan gevonden in de buurt van waar zij
woont op een school voor speciaal onderwijs in Tilburg.
- Meneer Ruud gaat naar Delta-support en zal daardoor niet meer direct
met kinderen werken. Hij zal nog wel diverse keren naar school komen
vanuit zijn nieuwe functie medewerker onderwijs en kwaliteit voor alle
scholen van Delta-onderwijs.
Wij wensen hen alle drie heel veel succes en plezier in hun nieuwe omgeving
thuis of op het werk.
Op 2 september nemen we als team afscheid van deze 3 collega’s die langere of
kortere tijd op de Wissel hebben gewerkt.
Kennismaken
De nieuwe collega’s komen zich woensdag wel voorstellen aan de kinderen en
het team.
- Juf Anouk, woont in Oosterhout, werkt tot de vakantie in Tilburg op het
SBO en komt ons team versterken. Zij werkt volgend jaar naast juf Crissy
in groep 6.
- Juf Kirsten, woont in Oosterhout, werkt op de Ontdekking en komt ons
team versterken. Zij werkt volgend schooljaar naast juf Joyce en meneer
Joep in groep 8.
Wie komt in welke groep?
De kinderen krijgen woensdag hun rapport mee en in dat rapport zit een briefje
met daarop vermeld in welke groep uw kind zit en bij welke juf of meester.
Omdat het voor iedereen te veel is om te onthouden zullen we hieronder de
verdeling van de groepen vermelden. Op de schoolkalender 2021-2022, die u
aan het begin van het schooljaar van ons krijgt, staat deze informatie nogmaals
aangegeven zodat u het altijd terug kunt vinden.
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