39. Nieuwsbrief 10 juni 2022
Data van belang
13 juni
22 juni
27 juni
30 juni
1 juli
4-13 juli
14 juli
18 juli
21 juli
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alle kinderen worden op school verwacht om 8.40u
onze school wordt bezocht door de visitatiecommissie van Delta-onderwijs
in deze week krijgt u de uitnodiging voor de oudergesprekken
sportdag onder- en middenbouw
sportdag bovenbouw
oudergesprekken
schoolreis naar Duinoord; alle leerlingen gaan mee
schoolverlatersavond
laatste schooldag; kinderen krijgen om 15.05u zomervakantie

Laatste periode
Wat gaat een jaar toch snel. Morgen, maandag 13 juni, starten we met de
laatste periode. Het schooljaar zit er over 6 weken weer op.
Het worden nog drukke, leuke en afwisselende weken.
Vervangingen
Meneer Joep is weer volledig aan het werk in wisselende groepen op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag.
Juf Carlijn start op de woensdagen weer zelfstandig voor de groep. Op de andere
dagen draait ze de groep tot half 11. Daarna neemt of meneer Joep of juf Quincy
het over. Dit gaan we de komende weken uitbouwen.
Juf Dana draait de groep weer zelf.
Juf Emily start komende donderdag weer zelf voor de groep.
Maandag
Juf Sandra is in de ochtend in groep 8d; juf Suzanne werkt voor haar groep.
Juf Sandra is in de middag in groep 8b; juf Joyce werkt voor haar groep.
Meneer Joep is tot 10.15u in groep 7c; juf Marcella werkt voor haar groep.
De rest van de dag is meneer Joep in groep7a.
Dinsdag
Juf Sandra is in groep 8c; meneer Eugène werkt voor ICT.
Meneer Thom is in groep 5b; juf Marjolein V is thuis.
Meneer Joep is tot 10.15u in groep 7c; juf Marcella werkt voor haar groep.
De rest van de dag is meneer Joep in groep7a.
Woensdag
Meneer Joep is in groep 7b; juf Kyra werkt voor haar groep.
Juf Carlijn is in groep 7a.
Juf Quincy is in groep 5a; juf Hanneke heeft groepsbespreking.
Juf Sandra is in groep 5b; juf Marjolein heeft groepsbespreking.
Juf Yvonne werkt samen met juf Dana in groep 3/4b.
Donderdag
Juf Quincy is tot 10.15u in groep 7c; juf Kyra werkt voor haar groep.
De rest van de dag is juf Quincy in groep7a.
Juf Hulya is samen met juf Nancy in groep ½; juf Nicole heeft groepsbespreking.
Juf Eefje is in de ochtend in groep 4/5c; juf Kimberley werkt voor haar groep.
Juf Eefje is in de middag in groep 5a; juf Marjolein K werkt voor haar groep.
Juf Whitney is groep 6a; juf Crissy werkt voor cultuur, executieve functies of
voor haar groep.
Vrijdag
Juf Quincy is tot 10.15u in groep 7c; juf Kyra werkt voor haar groep.
De rest van de dag is juf Quincy in groep7a.
Juf Eefje is in groep 4a; juf Yvet heeft verlof.

Meneer Stan is in de ochtend in groep 5/6d; meneer Gérard werkt voor de groep.
Meneer Stan is in de middag in groep 7c voor de domeinmiddag.
Gedragsverwachting “ik let op mezelf”
Deze gaan we inzetten tot de zomervakantie (dus de
laatste 6 weken).
We gaan nu voor de 160 ballen en de beloning die
daarvoor verdiend kan worden is: picknicken met de
groep of groepen. Het zou heel mooi zijn als we deze
kunnen bereiken binnen nu en 3 weken en daarna de
frietjes nog kunnen eten in de laatste week. Dit
betekent dan wel dat we de 180 ballen moeten gaan
halen. Het ligt niet alleen aan de kinderen of dat gaat
lukken …… Wij gaan ervoor!!!!
Schoolreis
We willen alle ouders, die de vrijwillige bijdrage van €12,- voor het schoolreisje
al hebben betaald, bedanken alvast. Is het aan uw aandacht ontsnapt dan mag
dit ook komende week. U kunt het contant meegeven aan uw zoon/dochter of
overmaken op:
NL60 RABO 0112 2950 02
t.n.v. S.B.O. de Wissel
met vermelding van naam en groep van uw zoon/dochter.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is geweest vrijdag 3 juni. U krijgt komende week een
berichtje mee waarmee u de foto’s kunt zien en bestellen. Dit gaat digitaal. Als u
foto’s bestelt krijgt u ze of op school uitgereikt of via de post. Deze keuze kunt u
zelf maken.
Schoolvervoer
Steeds meer gemeenten vragen aan de ouders om hun kind opnieuw aan te
melden voor schoolvervoer. Als het goed is heeft u van de gemeente hierover
een schrijven ontvangen. Bent u het vergeten of door omstandigheden hier nog
niet aan toegekomen, doe dit wel zo snel mogelijk. Als de aanvragen te laat
binnen zijn kan het zijn dat het vervoer na de zomervakantie nog niet is geregeld
en u dus zelf voor vervoer moet zorgen.
U kunt het aanvraagformulier vinden op de website van uw gemeente. Kunt u
het niet vinden, bel dan gerust met de gemeente hierover.

