40. Nieuwsbrief 17 juni 2022
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hele dag school; kinderen vrij om 15.05u
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

20 juni naar school; geen studiemiddag
Afgelopen week kwamen er vragen over de studiemiddag op maandag 20 juni,
morgen dus. Deze is al aan het begin van het schooljaar geannuleerd en
omgezet naar een hele vrije dag op 22 juli a.s. U kunt dit altijd terug zien in de
kop van de nieuwsbrief en ook in de app. Op de kalender heeft deze wel gestaan
maar daarvoor is een nieuw blad meegegeven na de aanpassing.
Vanwege vervoersproblemen op halve dagen kunnen wij geen studieochtenden
meer plannen en zijn het dus altijd hele dagen.
Wij verwachten dus de kinderen morgen gewoon de hele dag op school.
Vervangingen
Maandag
Juf Sandra is in de ochtend in groep 4/5c; juf Kimberley werkt voor haar groep.
Meneer Joep is in de ochtend in groep 7c; juf Marcella werkt voor haar groep.
Meneer Joep is in de middag in groep 8b; juf Joyce werkt voor haar groep.
Dinsdag
Juf Sandra is in groep 8c; meneer Eugène heeft Bapo.
Meneer Thom is in groep 5b; juf Marjolein V is thuis.
Meneer Joep is in groep 8b; juf Joyce is op visitatie.
Woensdag
Meneer Joep is in groep 7b; juf Kyra heeft verlof.
Juf Quincy is in groep 7b; juf Carlijn is thuis.
Juf Yvonne is in groep 3a; juf Emily werkt voor haar groep.
Donderdag
Juf Quincy is in de ochtend in groep 7c; juf Marcella werkt voor haar groep.
Juf Quincy in in de middag in groep 5b; juf Marjolein V werkt voor haar groep.
Juf Hulya is samen met juf Nancy in groep ½; juf Nicole heeft beleidsgroep en
werkt in de middag voor haar groep.
Juf Eefje is in groep 5/6d; meneer Gérard heeft beleidsgroep en werkt in de
middag voor zijn groep.
Juf Whitney is in de ochtend in groep 8b; juf Joyce heeft beleidsgroep.
Juf Whitney is in de middag in groep 8a; juf Kirsten werkt voor haar groep.
Vrijdag
Juf Quincy is in groep 7a; juf Carlijn werkt met groepjes leerlingen.
Juf Eefje is in de ochtend in groep 6a; juf Crissy werkt voor cultuur en haar
groep.
Juf Eefje is in de middag in groep 7c voor de domeinmiddag.
Meneer John is in de ochtend in groep 6b; juf Anouk werkt voor haar groep.
Meneer John is in de middag in groep 6c; meneer Bas werkt voor zijn groep.

Buitenspelen met meer groepen
Afgelopen week zijn we voor het eerst sinds corona in het land is, weer samen
met onderbouw en middenbouw gaan buitenspelen. Ook de groepen van de
bovenbouw zijn nu met meer tegelijk buiten. Het was even wennen want het is
toch wel aanmerkelijk drukker op de speelplaats. Toch is het goed om weer eens
met andere kinderen te kunnen spelen; niet alleen de kinderen uit de eigen
klas/unit. We mogen concluderen dat het fijne momenten zijn geweest, mede
dankzij het mooie weer natuurlijk.
Ontruiming oefenen
Afgelopen week hebben we 2x een ontruiming geoefend. Uw kind zal er vast over
verteld hebben. Dinsdag hebben we dag, tijd doorgegeven zodat de kinderen
voorbereid konden worden door de leerkrachten.
Donderdag wisten de collega’s dat er een ontruiming zou komen maar niet op
welk tijdstip.
Dinsdag hebben we geconcludeerd dat we snel buiten kunnen zijn maar dat nog
niet alles vlekkeloos verliep. De aanpassingen die daarop zijn gedaan hebben we
donderdag meteen kunnen uitproberen en aan het eind konden we tevreden zijn.
Ook toen stonden we heel snel weer buiten met zijn allen.
Laten we hopen dat het alleen nodig blijft om te oefenen en dat we het in de
praktijk nooit nodig hebben voor het echie!!
Schoolreis
Het schoolreisje komt steeds dichterbij. Afgelopen week heeft u een brief
meegekregen waarop u aan kunt geven of uw zoon/dochter mag klimmen in het
klimbos m.u.v. kinderen kleiner dan 130 cm omdat zij nog niet mogen vanuit het
park zelf. Zorgt u dat uw kind deze brief mee terugbrengt want geen brief is niet
klimmen.
We willen alle ouders, die de vrijwillige bijdrage van €12,- voor het schoolreisje
al hebben betaald, bedanken. 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.

