Nieuwsbrief 8. 16-10-2020
Data van belang
16 oktober
26 oktober
2 november
9-20 november
26 november
27 november
2 december
16 december
18 december
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15.05u start herfstvakantie
8.40u start school
rapport leerlingen groep 8
toets periode
schriften inzien gaat niet dor vanwege corona
studiedag; alle leerlingen vrij
sinterklaas bezoekt de school
kennismaken nieuwe leerlingen
start kerstvakantie 12.35u

Welkom nieuwe leerlingen
We wensen Jayden (groep 1), Bo (groep) 4b, Li (groep 4a) en Milan (groep 5c)
veel succes en veel plezier bij ons op school in hun nieuwe klas.
Vervangingen
Vervangingen vooraf geven is steeds lastiger omdat we nu nog niet weten hoe
het volgende week gaat lopen.
Zeker is: juf Whitney op dinsdag 27 november groep 8a.
Juf Suzanne, juf Whitney, juf Yvonne en juf Emily vervangen op maandag,
dinsdag, woensdag of donderdag soms de juf/meester i.v.m. administratieve
taken van de eigen groepsleerkracht. Uw zoon/dochter kan hier dus mee thuis
komen.
Informatieavond Voortgezet Onderwijs
Op dinsdag 27 oktober staat onze informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s)
met een kind in groep 7 of 8 gepland. Helaas kan deze niet doorgaan i.v.m. de
huidige Corona-maatregelen. Ondertussen denken we na over andere manieren
waarop we de ouders kunnen informeren over de overgang naar het Voorgezet
Onderwijs. Mocht u dringende vragen hebben, neem dan gerust contact op met
de eigen leerkracht of de IB-er van de Bovenbouw, Juf Iris.
Nieuwe gedragsverwachting
We hebben nu 2 gedragsverwachtingen
geoefend:
“Ik groet een ander” en “Ik ben rustig op de
gang”. De kinderen hebben laten zien dat dit al
heel goed lukt. Sommige kinderen vinden het
nog wel heel lastig om zachtjes te lopen in de
gang maar we zien wel dat het beter gaat.
Natuurlijk blijven we hier op letten. Na de
vakantie starten we met:
“Ik speel fijn op het plein”
We gaan dit met de kinderen bespreken:
- wat kun je buiten gaan doen
- met wie wil je spelen
- wanneer is spelen fijn
We gaan daarvoor weer muntjes verdienen en samen sparen voor de volgende
beloning: ”Bordspelletjes met de groep”.

MR SBO de Wissel
In de laatste MR vergadering is besloten om de MR terug te laten lopen tot 6
leden. Onze school is in de loop der jaren onder de 250 leerlingen gekomen en
hierbij hoort een MR van maximaal 6 leden. Wij stonden nog altijd op de 8, maar
zagen geen noodzaak om dit zo te houden.
Volgens het aftreedrooster was namens de ouders Erwin de Haan aftredend en
hij heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. De andere 3 ouders willen
graag nog in de MR blijven en zaten nog niet aan hun termijn om af te treden.
Dennis Pimmelaar, Marco van der Laan van Maastrigt en Eric Benders blijven dus
in de MR.
Juf Sandra heeft aangegeven dat ze de MR tussentijds wil verlaten, er hoeft in
haar plaats dus niemand gekozen te worden. Juf Hanneke, juf Ilona en juf
Marjolein hebben aangegeven nog in de MR te willen blijven. Juf Hanneke was
aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten dus blijft juf Hanneke
in de MR waardoor deze weer compleet is. Onze directeur meneer Salo zal de
vergaderingen bijwonen namens het bevoegd gezag. Indien nodig sluiten juf Ilse
en juf Jacqueline aan.
Brieven bestuur Delta-onderwijs
In de bijlagen krijgt u van ons bestuur een brief betreffende Corona en hoe
daarmee wordt omgegaan de komende periode. Leest u vooral de maatregelen
die van kracht zijn na de vakantie. Natuurlijk heel vervelend maar we kunnen
niet anders dan ons aan de regels houden.
In de bijlage voor jullie ook de beslisboom: “Kan mijn kind naar school”. Deze is
laatst weer aangepast dus vandaar dat we deze weer meesturen met de
nieuwsbrief.
De volgende brief is “Mondkapjes in het onderwijs”. Voor onze kinderen en voor
personeel niet nodig (voorlopig). U kunt wel zien hoe er in het onderwijs mee
wordt omgegaan. Komt u bij ons op afspraak dan is een mondkapje wel
verplicht.
Tevens een brief betreffende het aanstaande Sinterklaasfeest waarin wordt
aangegeven dat op de scholen alleen nog roetveegpieten aanwezig zullen zijn.
Fijne vakantie
We wensen iedereen een heel fijne vakantie toe waarin we ons weer op kunnen
laden voor de volgende periode. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor het
personeel.

