
 

37. Nieuwsbrief 20 mei 2022    

 

Data van belang 
16-25 mei : toetsweken 
23 mei  : onze school wordt bezocht door ons bestuur 
30 mei   : studiedag Delta-onderwijs; alle leerlingen zijn vrij 
2 juni  : ouders welkom op school om 15.05u inkijken schriftjes 

3 juni   : schoolfotograaf op school 
6-10 juni : Pinkstervakantie: alle leerlingen zijn vrij, personeel werkt wel 
13 juni   : alle kinderen worden op school verwacht om 8.40u 
22 juni   : onze school wordt bezocht door de visitatiecommissie van Delta-onderwijs 
30 juni   : sportdag onder- en middenbouw 

1 juli   : sportdag bovenbouw 

    

Vervangingen 
Juf Carlijn gaat re-integreren 3 uurtjes op school op maandag en  woensdag. Ze 
werkt dan voor de groep maar niet in de groep. Op maandag en dinsdag is 

meneer Joep in de groep en op woensdag juf Quincy.  
Juf Dana is aan het herstellen maar kan nog niet werken. Helaas is er niet 1 

vaste vervanger voor de maandag en dinsdag. Juf Yvonne neemt de woensdagen 
voor haar rekening.  
Juf Emily is ziek en wordt vervangen door juf Esther op de woensdagen en door 

juf Eefje op donderdag en vrijdag totdat ze weer beter is.  
Maandag  

Juf Kristel is in groep 3/4b; juf Dana is thuis. 
Juf Anouk is in groep 6b; juf Whitney heeft studieverlof.  

Juf Sandra op school i.v.m. toetsen.  
Dinsdag 
Juf Sandra is in groep 8c; meneer Eugène heeft ICT. 

Juf Monique Pieterse is in groep 3/4b; juf Dana is thuis.  
Meneer Thom is in groep 5b; juf Marjolein V is thuis.  

Woensdag 
Juf Sandra in groep 8d; juf Suzanne heeft verlof.  
Meneer Joep is in groep 8b; juf Joyce werkt voor haar groep.  

Vervanger vanuit Leswerk; meneer Eugène werkt voor zijn groep.  
 

Bezoek schoolbestuur 
Maandag komt het bestuur van Delta-onderwijs onze school bezoeken. Niels 
Brans en Ruud Leijten gaan kijken in groep 1-2 en zullen in gesprek gaan met 

een aantal collega’s over de werkzaamheden op onze school.  
 

Hoe werken we op SBO de Wissel? 
Wat zijn de mogelijkheden om ons te ontwikkelen tot een expertise centrum? 
Het jonge kind in een observatie groep? Wat houdt dat in?  

Hoe werkt SWPBS en wat doen we nog meer voor ondersteuning op sociaal-
emotioneel gebied?  

Wat bieden wij de kinderen ter ondersteuning van het rekenen? 
Hoe werken wij aan de executieve functies (vaardigheden om te leren leren) van 
onze leerlingen?   

 
Uitslagen van de eindtoets 

Komende week krijgen de kinderen van groep 8 de uitslagen van de eindtoets 
die zij gemaakt hebben net voor de meivakantie. U wordt hierover schriftelijk 
geïnformeerd.  



 
Verkeersexamen 
De kinderen van groep 8 hebben donderdag, 19 mei, hun praktisch 

verkeersexamen gedaan. Alle kinderen die donderdag hebben gefietst zijn 
geslaagd. Allemaal van harte gefeliciteerd.  

 
Inkijken schriftjes/werkjes 

Vanwege corona is het ons al lang niet meer gelukt om jullie uit te nodigen om 
na schooltijd op school de werkjes en schriften in te zien van jullie zoon of 
dochter. Op 2 juni zijn jullie welkom om te komen kijken. In de agenda een kort 

berichtje of je wel of niet komt is fijn zodat de leerkracht weet of je er bent. 
Zeker ook als dat betekent dat jullie zoon/dochter dan niet met de bus/taxi naar 

huis gaat maar op school blijft en met jullie terug rijdt.  
 
Eindmusical “Toetsie Foetsie” 

Vorige week zijn de leerlingen van groep 8 gestart met de voorbereidingen van 
de eindmusical. De decorgroep is aan het verven, tekenen, knippen en plakken 

want er wordt van alles zelf gebouwd.  
De PR groep heeft de uitnodigingen in de school al opgehangen voor de 
voorstelling/film op 15 juli voor onze kinderen.  

De acteurs zijn druk aan het repeteren. De figuranten voeren hun opdrachten uit 
zodat die al gefilmd kunnen worden.  

Het dansgroepje werkt had om de dansjes onder de knie te krijgen.  
We zijn erg benieuwd wat het gaat worden want …… natuurlijk mogen we nog 
niets weten.  

 
Schoolreisje 

2 jaar geleden was afgesproken om samen op schoolreis te gaan i.v.m. 65-jarig 
bestaan van de school. Helaas kon dit niet doorgaan i.v.m. de uitbraak van 
Corona. Ook vorig jaar lukte het ons niet om dit door te laten gaan.  

Nu hebben we met ouders van OV, MR en het team afgesproken om dit jaar wel 
te gaan.  

Dat betekent dat we op donderdag 14 juli naar Duinoord gaan met de hele 
school. Volgende week krijgen de kinderen een brief mee met meer informatie.  
 

Gaat uw kind deze zomer een weekje mee? 
Al ruim 50 jaar organiseert Stichting Zomerkampen Breda (beter bekend als 

ZOKA) in de zomervakantie geweldige kampweken voor kinderen van 6 t/m 16 
jaar. Op kampeerterrein Sparrenhof (Tilburg) beleven kinderen een fantastische 
kampweek vol avontuur, gezelligheid en leuke activiteiten. Er is ook een week 

georganiseerd voor kinderen die extra aandacht nodig hebben en/of meer 
behoefte hebben aan structuur. Dit kamp is erop gericht kinderen een leuke en 

veilige kampweek te bieden, ook aan kinderen met bijvoorbeeld een licht 
verstandelijke beperking of gedragsproblemen. Er zijn nog plaatsten in de week 

van 8 tot 12 augustus. De kosten zijn €120,- en maken kinderen gebruik van de 
voedselbank, dan is het kamp vaak zelfs gratis! 
Voor informatie en inschrijven: https://zomerkampenbreda.nl 

 
 

 

https://zomerkampenbreda.nl/


 

 


