
 

42. Nieuwsbrief 1 juli 2022    

 

Data van belang 
 
4-13 juli  : oudergesprekken 
14 juli   : schoolreis naar Duinoord; alle leerlingen gaan mee 
18 juli  : schoolverlatersavond 

19 juli  : kinderen krijgen hun rapport mee naar huis  
21 juli  : laatste schooldag; kinderen krijgen om 15.05u zomervakantie 
  

Vervangingen 
Maandag 

Joep is in de ochtend in groep 8a; Kirsten werkt voor haar groep. 
Joep is in de middag in groep 6c; Bas werkt voor zijn groep.  

Sandra is in groep 8d; Suzanne heeft verlof (geruild met 1 juli).  
Kristel is in groep 5a van 8.45u – 9.30u i.v.m. groot overleg Hanneke.  
Dinsdag 

Sandra is in groep 8c; Eugène heeft ICT. 
Thom is in groep 5b; Marjolein V is thuis.  

Whitney is in groep 4a gedurende overleg van Yvet.  
Woensdag 

Joep is in groep 7b; juf Kyra heeft verlof. 
Quincy is in groep 7a; juf Carlijn is thuis. 
Sandra is in groep 8c; meneer Eugène werkt voor zijn groep.  

Yvonne is in groep 1/2; Nicole werkt voor haar groep. 
Whitney is in groep 5a; Hanneke werkt voor haar groep.  

Donderdag 
Quincy is in groep 6a; Crissy werkt voor haar groep/cultuur/EF. 
Whitney is in groep 6c; Bas heft ICT.  

Eefje is in de ochtend in groep 4/5c; Kimberley werkt in voor haar groep. 
Eefje is in de middag in groep 5a; Marjolein K werkt voor haar groep.  

Joep is in groep 7b; Kyra werkt voor haar groep.  
Vrijdag 
Quincy is in de ochtend in groep 6b; Anouk werkt voor haar groep. 

Quincy is in de middag in groep 5b; Marjolein V werkt voor haar groep.  
Eefje is in de ochtend in groep 5/6d; Gérard werkt voor zijn groep.  

Eefje is in de middag in groep 7c i.v.m. domeinmiddag.  
Whitney is in groep 4a; Yvet heeft compensatie.  
 

Inleveren biebboeken 
Komende week daarna mogen de kinderen nog biebboekjes lenen.  

Dit kan niet meer vanaf maandag 11 juli. 
Op vrijdag 8 juli dienen alle boekjes ingeleverd te zijn. Wij hebben dan nog 2 
weken om alles te controleren en op te ruimen zodat de bieb er weer picobello 

uitziet na de zomervakantie.  
 

Sportdagen  
We hebben een mooie sportieve week achter de rug met het Oosterhouts 
Schoolvoetbaltoernooi.  We hebben uiteindelijk met drie overwinningen en twee 

nederlagen net niet de kruisfinales gehaald. We zijn wel op een mooie derde 
plaats in de poule geëindigd. Hieronder voor u de teamfoto (alleen Badr 

ontbreekt op de foto). De steun en support langs de lijn was erg leuk en 
motiverend voor de jongens.  



 
 
En daarnaast natuurlijk de sportdagen. Deze mogen we erg geslaagd noemen. Er 
zijn mooie prestaties geleverd en de sfeer, zowel bij het sporten in de ochtend 

als bij het zwemmen ’s middags, was heel goed.  
Het weer hielp natuurlijk erg mee. De goede hulp van de vele hulpouders was 

erg prettig. Wij bedanken dus alle ouders, die donderdag en/of vrijdag hebben 
geholpen, heel erg voor die hulp. Het is gewoon nodig om het een onvergetelijke 

en sportieve dag te laten zijn. DANK JULLIE WEL! 
De uitslagen van de verschillende onderdelen staan volgende week in de 
nieuwsbrief. We vermelden steeds de records van de dag op de diverse 

onderdelen.  
 

Computers en digiborden 
Als alles goed is gelukt kunnen we maandag weer gebruik maken van alles.  
 

Schoolreis 
Het schoolreisje komt steeds dichterbij. 

Denkt u nog aan de brief met toestemming voor het klimbos als uw kind mag 
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.  

 
 
 


