6. Nieuwsbrief 7 oktober 2022
Data van belang
14 oktober
19 oktober
21 oktober

: studiedag; alle leerlingen vrijdag vrij
: kennismaken nieuwe leerlingen
: start herfstvakantie 15.05u

Vervangingen
Maandag
Juf Marcella is de hele dag in groep 5a.
Dinsdag
Juf Whitney is in de ochtend in groep 4a.
Juf Eefje is de hele dag in groep 1/2.
Woensdag
Juf Eefje is in groep 2a/3a.
Juf Quincy is in groep 6b.
Juf Yvonne werkt voor groep 4.
Donderdag
Juf Quincy is de hele dag in groep 6a.
Juf Whitney is in de ochtend in groep 5d/6d en in de middag in groep 7a,
Vrijdag
Studiedag voor het team; alle leerlingen zijn vrij.
Studiedag
In de ochtend werken o.l.v. CED aan ons speerpunt voor dit jaar: DPL ofwel
Doordacht Passend Lesmodel waarin we onszelf nog meer gaan
professionaliseren om les te geven. Voor de zomervakantie hebben we hierin
stap 1 gezet. We gaan nu aan de slag met de volgende stap. Daarna gaan we dat
oefenen in de praktijk. Daarna gaan we werken in de verschillende leerteams en
in de middag is er een workshop rondom het schoolplein; hoe kunnen we hier
beter en meer bewegend met de kinderen aan de slag.
Schoolkamp
Wat hebben we geboft met het weer afgelopen week. De kinderen hebben met
volle teugen kunnen genieten van een zeer geslaagd kamp. Het was super
gezellig, leuke spellen, lekker eten en ook nog een beetje geslapen. We hopen
dat iedereen weer heeft bijgetankt in het weekend en morgen weer fris op school
zal zijn.
Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen: een stukje watermeloen, een appel Brea
Burn en een peer Conference .
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek met als thema “GIGA-GROEN’ valt dit jaar samen met de Dag
van de Duurzaamheid (10 oktober).
We hebben daarom in de aula een
milieustraat opgebouwd. In het
themaboekje staan leuke lessuggesties.

Bezoek vuilniswagen
Afgelopen maandag is er een vuilniswagen op bezoek geweest en hebben alle
kinderen kunnen kijken hoe het is in en op zo’n auto.
Aanmeldingen kandidaten MR
Voor de oudergeleding van de MR van SBO De Wissel hebben de volgende ouders
zich aangemeld: Marcel Jochems (vader van Wessel uit 7c), Annemarie de Jong
(moeder van Sem 6b) en Esmaralda Keijzer (moeder van Aäron 3b). Wij zijn erg
blij dat deze enthousiaste ouders zich hebben aangemeld! Hieronder stellen
zichzelf aan jullie voor:
1. Mijn naam is Marcel Jochems. Ik ben vader van Wessel , Wessel zit dit jaar
bij meneer Joep in de klas groep 7c. Om u een beetje idee te geven wie ik
ben en wat mijn beweegredenen zijn om in de MR te willen. Ik ben 41 jaar
en heel mijn leven ben ik al omringt met kinderen/volwassen die iets extra
s hebben. Zelf heb ik ADHD waar ik erg trots op ben. Door dit snap ik
makkelijker hoe de kinderen denken. Ik ben zelf actief geweest 8 jaar als
jeugdtrainer met veel kinderen die autisme, ADHD, ADD, etc. hadden. Mijn
grootste reden om mezelf kandidaat te stellen is dat ik het verlengstuk wil
zijn voor wat kinderen willen, denken, zeggen. Ik wil me komende 2 jaar
volledig inzetten voor het volgende:
·
gelijke behandeling voor iedereen
·
transparant naar iedereen toe ouders/verzorgers docenten .
Beste ouders graag zou ik jullie stem hebben om in de MR te komen. Ik ga
zeker als ik gekozen word mijn stinkende best doen.
Mvg Marcel Jochems
2. Mijn naam is Annemarie de Jong en ik ben de moeder van Sem (groep
6b). Ik het dagelijks leven ben ik fysiotherapeut en lid van de
ondernemingsraad van het Amphia Ziekenhuis.
Ik ervaar de Wissel als een fijne school, waar een prettige sfeer hangt,
waardoor de kinderen met plezier naar school gaan.
De reden dat ik mijzelf verkiesbaar heb gesteld voor de MR van de Wissel
is, omdat ik betrokken wil zijn bij het onderwijs dat onze kinderen op
school krijgen. Daarbij wil ik ook graag een positieve en zinvolle bijdrage
leveren aan de ontwikkelingen van de school.
Met vriendelijke groet, Annemarie.
3. Ik ben Esmeralda Keijzer 47 jaar moeder van 4 jongens; waarvan één
sinds dit schooljaar op de wissel in groep 3b zit Aäron Keijzer. Toen er een
oproep rond ging voor MR dacht ik dat is iets voor mij, omdat ik graag bij
school betrokken ben en graag het gesprek aan ga als er punten zijn die
besproken moeten worden. Ook denk ik graag mee als er iets verbeterd
zou moeten worden of draag graag ideeën bij.
Ik sta graag voor iedereen open en vind het leuk om goede gesprekken te
voeren. Ik heb niet echt hobby’s maar ik vind ‘t super leuk om met
kinderen bezig te zijn en vooral op een creatieve manier.
Ik hoop dat ouders het leuk vinden om mij in de MR te zien en kom gerust
is een praatje maken wanneer we staan te wachten op de kinderen.
Mvg Esmeralda Keijzer

Aanstaande maandag, 10 oktober, krijgen de kinderen een brief mee met
daaraan een stemstrookje. U kunt 1 stem uitbrengen op 1 van de
bovengenoemde ouders. Wilt u dit stemstrookje a.u.b. invullen en meegeven
naar school, zodat deze kunnen worden verzameld door de leerkrachten. Alvast
Bedankt!
Duurzaam Oosterhout Week
Van 8 tot en met 15 oktober staan er allerlei duurzaamheidsactiviteiten gepland
voor jong en oud tijdens de Duurzaam Oosterhout Week. Zaterdag 8 oktober is
de week gestartmet de onthulling van een gloednieuw kunstwerk aan de
Hoofseweg. Een kunstwerk van maar liefst 24 meter lang met een illustratie van
een speciaal dierenverhaal. Er is een nieuwe Buitenbeentjes speurtocht van VVV
Oosterhout. Een geweldige speurtocht voor kinderen om aan mee te doen.
Dierenverhaal over het duurzaam maken van de stad
Het kunstwerk is gemaakt door Juul Langenberg en Heidi Rombouts. Op het
kunstwerk is een prachtige illustratie te zien over duurzamer gebruik van energie
en een groener klimaat. De illustratie vertelt het verhaal voor jong en oud vanuit
het gezichtspunt van dieren die in verschillende seizoenen onder de grond leven.
Want goed voor de aarde zorgen, moeten we het hele jaar door. En je kunt best
een hele hoop doen om ervoor te zorgen dat je in elk seizoen tóch lekker kan
leven en genieten, zonder dat het ten koste gaat van de aarde of je
portemonnee. Op de illustratie vind je daarom verwijzingen naar wat je zelf kunt
doen om energie te besparen en duurzaam te verwarmen. Bijvoorbeeld door te
isoleren, korter te douchen, energiezuinige apparaten te gebruiken en rest- en
aardwarmte te benutten. Maar ook door je tuin te vergroenen en regenwater op
te vangen voor verkoeling en tegen droogte. Zo maken we samen een duurzame
stad.
Uitklapboekje voor leerlingen
In de Duurzaam Oosterhout Week ontvangen alle basisscholen een boekje met
de illustratie van het kunstwerk. Ook staat er een QR code op het boekje
waarmee de kinderen samen met hun ouders op www.duurzaamoosterhout.nl
het verhaal van het kunstwerk kunnen nalezen.

