
2. Nieuwsbrief 9 september 2022 

Data van belang 

19 september – 7 oktober   : oudergesprekken ter kennismaking en informatief 

21 september  : Wisseldag voor groep 1-8 tot 12.35u 

5-7 oktober  : kamp voor leerlingen groep 8 

14 oktober   : studiedag; alle leerlingen vrij 

19 oktober   : kennismaken nieuwe leerlingen 

21 oktober   : start herfstvakantie 15.05u 

 

Schoolkalender met bijlage 
De kinderen hebben vandaag de schoolkalender met bijlage meegekregen. Als u 
nog een extra kalender nodig heeft kunt u dit aangeven in de agenda of bij de 

leerkracht. Wij zorgen dan dat deze wordt meegegeven.  
 

Als u wilt weten welke afspraken er zijn gemaakt dan kunt u in de schoolapp 
naar informatie gaan en bij “veel gestelde vragen” het antwoord vinden. 
Informatie over de oudervereniging, onderwijs en hulpouders kunt u daar ook 

opzoeken. Mocht u nog meer informatie willen dan gaat u naar onze website 
waarop o.a. de schoolgids te vinden is.  

 
Vervangingen  
Elke week leest u in de nieuwsbrief of er een vervanger in de groep komt. De 

eigen leerkracht wordt nl. 15x vervangen om werk te doen t.b.v. de eigen groep. 
Dit kan voorbereidend werk zijn, de kinderen toetsen of extra ondersteunen.  

We hebben hiervoor onze eigen mensen op dagen, die zij niet voor de eigen klas 
staan: Juffen Eefje, Dana, Yvonne, Quincy, Whitney en Sandra. Zij kennen de 
kinderen en het werken op onze school. Op de achterkant van de kalender ziet u 

wie op welke dag voor de groep staat als vast koppel.  
 

Dinsdag 
Juf Sandra ochtend in groep 8a; middag in groep 8b. 
Juf Whitney ochtend in groep 7b; middag in diverse groepen. 

Juf Eefje ochtend in groep 1/2; middag in groep 3a. 
Juf Marcella ochtend in groep 5a; middag in groep 5c/6c. 

Woensdag 
Juf Quincy in groep 6b. 
Donderdag 

Juf Whitney ochtend in groep 7c; middag in groep 7a. 
Juf Quincy in groep 6a ochtend en middag.  

Vrijdag 
Juf Yvonne ochtend in groep 4b; middag in groep 4a 

Juf Whitney in groep 5d/6d ochtend en middag.  
 
Schoolfruit 

Afgelopen week hebben de kinderen een kiwi of snacktomaatjes, een peer en een 
appel gekregen.  

Komende week krijgen de kinderen: snacktomaatjes, een stukje meloen en een 
peer.  
 

Stagiaires 
Komende week zijn alle stagiaires gestart. Dat betekent in groep 3b, juf Lisa, juf 

Iris in groep 4b, juf Bonnie in groep 5a, juf Gitte in groep 5b, juf Saskia in groep 



5d/6d, juf Maud in groep 6a, juf Liesbeth in groep 6b, juf Rachel in groep 7a, juf 

Sanne in groep 7d/8d en juf Kenji in groep 8a. Bij de gym juf Fien en bij Soemo 
juf Merel. Wij wensen hen een leerzame tijd bij ons op de Wissel en veel 

werkplezier samen met de kinderen en leerkracht van de groep.  
 
Luizenpluizen 

Het is en blijft belangrijk om in de gaten te houden of u kind hoofdluis heeft. De 
enige manier om daar achter te komen is regelmatig controleren. Zeker als uw 

kind jeuk heeft op zijn/haar hoofd. Als u hoofdluis vindt vragen we om dit te 
melden bij de leerkracht. We kunnen dan de ouders van de groep informeren. 
Het belangrijkste wat u kunt doen is: kammen, kammen, kammen …….. 

Dit wel ongeveer 10 dagen volhouden zodat evt. eitjes (neten) die uitkomen 
worden meegepakt.  

 
Uitnodiging oudergesprekken 
Komende week krijgt u via schoolgesprek op de schoolapp een bericht om in te 

schrijven voor de oudergesprekken op school. Deze gesprekken hebben als doel: 
kennismaken met de leerkracht voor uw kind en informatie delen over de gang 

van zaken komend schooljaar in het leerjaar van uw kind.  
Heeft u geen schoolapp op uw telefoon; laat het ons weten en u krijgt alsnog de 

informatie om de app te downloaden en een account aan te maken op papier. 
Heeft u hierbij hulp nodig dan kunt u bellen met juf Myriam op maandag en 
woensdag.  

 
Oudervereniging 

Afgelopen jaar, is evenals het jaar daarvoor, weinig georganiseerd in 
samenwerking met de oudervereniging i.v.m. Covid 19. We zullen een verslag 
maken van de activiteiten die wel zijn doorgegaan en een financieel jaarverslag. 

Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u dit aangeven en zorgen wij dat u in het 
bezit daarvan komt. Vanwege deze manier van werken laten we de 

informatieavond van de oudervereniging dit schooljaar vervallen. We hopen het 
komende jaar wel weer samen met de oudervereniging op te kunnen trekken en 
activiteiten samen te kunnen organiseren.  

 
Hulpouders 

Wilt u actief zijn binnen de school als hulpouder dan is het fijn als u dit aangeeft 
bij de eigen leerkracht. Zij weten dan wie ze kunnen benaderen als er hulp nodig 
is. Tijdens de oudergesprekken zal hiervoor gelegenheid zijn.  

Of we van jullie diensten gebruik kunnen maken hangt natuurlijk ook af van de 
omstandigheden rond Covid 19.  

 
Wisseldag 21 september 
Op woensdag 21 september hebben we onze jaarlijkse Wisseldag, een ochtend 

om elkaar op een andere manier te leren kennen en samen te werken aan leuke 
opdrachten. We doen dit jaar een fotospeurtocht met opdrachten. De 

leerkrachten zullen jullie een berichtje sturen om mee te helpen. Als u als 
hulpouder mee wilt geeft dit dan door aan de leerkracht via de mail.  
 

 
 

 


