WISSELNIEUWS

2016

Woensdag

14 september

Studiedag, alle leerlingen vrij

Woensdag

21 september

Sportdag groepen 7 en groepen 8

Woensdag

28 september

Studiedag, alle leerlingen vrij

Dinsdag

4 oktober

Kennismakingsgesprekken

Donderdag

6 oktober

Kennismakingsgesprekken

Donderdag

13 oktober

Inloopavond Kinderboekenweek (avond)

Ma t/m vrij

17 oktober t/m 21 oktober

HERFSTVAKANTIE!!

VOORWOORD
Over een week begint de herfst maar ondertussen is
het nog zomers warm. Morgen (woensdag 14 sept.)
kan iedereen genieten van de zomerse dag, dan zijn
alle leerlingen vrij ivm. een studiedag. Het team van De
Wissel doet mee aan het project ‘TOS in Beeld’ (TOS =
Taal Ontwikkelins-Stoornissen) en morgen breiden we
onze kennis uit. Ook wij willen blijven leren, zodat we
onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden.
In deze vierde schoolweek zijn de meeste leerlingen
gewend aan hun nieuwe meester of juf, het nieuwe
lokaal en de nieuwe groepsgenoten. De lessen van De
Vreedzame School helpen hierbij. We zijn begonnen
met blok 1 met het thema; ‘We horen bij elkaar’. In
deze lessen hebben leerlingen bijvoorbeeld besproken
of zij bepaalde zaken gemeen hebben met elkaar. Wat
leuk om te merken dat leerlingen enthousiast
meedoen! We sturen de uitleg van De Vreedzame
School en alles over blok 1 apart naar u toe.
Op donderdag 13 oktober is de inloopavond van de
kinderboekenweek. Het thema is: Voor altijd jong! Opa
en oma. We hopen op de inloopavond veel opa’s,
oma’s, ouders/verzorgers en andere familie in de
school te zien. Houdt u deze avond alvast vrij in uw
agenda? Nadere informatie volgt.

Mariken Soyer, directeur
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INFORMATIEAVOND
We zijn de informatieavond gezamenlijk gestart in de
ronde hal van de school. De directeur heeft informatie
gegeven over allerlei zaken, waaronder de Rots en
Water training. Ook werd een leuke film over Rots en
Water vertoond. Daarna kwam de schoolbegeleider
Fernanda de Hoop aan het woord en zij heeft verteld
over De Vreedzame School. Daarna zijn de ouders naar
de groep van hun zoon/dochter gegaan waar ze de
bijzonderheden van dit leerjaar hebben gehoord.
Veel ouders hebben deze avond bijgewoond, waarvoor
onze hartelijke dank.
De meeste leerlingen hebben dit jaar zelf hun ouders
uitgenodigd door de mandela op de uitnodiging te
kleuren. De prachtig versierde mandela op volgende
pagina is gemaakt door Farah uit groep 6A.

www.wissel-tiel.nl

PRAKTIJKLESSEN KOKEN, NIEUWE JUF
De meeste kinderen en veel ouders kennen mij
natuurlijk als groepsleerkracht, maar sinds dit
schooljaar ben ik de nieuwe kookjuf.

ROTS & WATER TRAINGEN OP DE WISSEL
Direct na de zomervakantie zijn de groepen 4 en 6A
begonnen aan een volledige rots en water training (12
bijeenkomsten). De kinderen zijn erg enthousiast en
hebben samen veel plezier. We zien dat de
vaardigheden, die ze aangeboden hebben gekregen,
soms best moeilijk zijn om in praktijk toe te passen. Op
school helpen alle medewerkers de kinderen hier zo
veel mogelijk mee. De ondersteuning van
ouders/verzorgers is heel erg belangrijk zodat de
kinderen ook thuis geholpen kunnen worden. Eind
november starten de nieuwe trainingen voor alle
groepen.

Ik zorg er niet alleen voor dat uw kind in de keuken leert
werken, bakken en koken, maar ook dat er wordt
genoten en geleerd. Want in de keuken leer je niet
alleen lekker eten te bereiden, maar het gaat ook over
rekenen, begrijpend lezen, samenwerken en planmatig
handelen.
De kinderen uit de groepen 7 en 8 zie ik iedere week.
Per klas worden de leerlingen in twee groepen verdeeld
en iedere groep komt om de week in de keuken om te
koken. Nu is er ook ruimte om te koken met jongere
leerlingen. Het streven is om vanaf groep 3 de leerlingen
kennis te laten maken met het werken in de keuken. Er
moeten dan nog wel wat aanpassingen in de keuken
worden gerealiseerd. We gaan kijken of het ons dit jaar
gaat lukken.
Voor de herfstvakantie zijn de groepen 6A en 6B aan de
beurt. Beide klassen worden in twee groepen verdeeld
en iedere groep komt dan drie weken achtereen in de
keuken. In anderhalf uur proberen we iets lekkers te
maken dat we mogen opeten als het klaar is en daarna
gaan we alles schoonmaken en opruimen zodat de
volgende groep weer in een opgeruimde keuken kan
starten. De eerste keer hebben we in tweetallen
pannenkoeken gemaakt, dat was meteen een race
tegen de klok. Maar wat was het leuk!
Er werd zo goed samengewerkt en overlegd. De meeste
leerlingen konden niet wachten om de baksels op te
eten, tjonge, wat werd er gesmuld. De volgende les
gaan we op de fruitige toer.
Juf Sylvia
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CREATIEF BEZIG ZIJN BIJ DE WISSEL
Afgelopen zomervakantie is het technieklokaal ingericht
en dit schooljaar krijgen de leerlingen van de groepen 3
t/m 5 in deze eerste periode één keer per week
handvaardigheidslessen.
Tijdens de lessen kunnen de kinderen hun eigen fantasie
en creativiteit gebruiken en leren ze omgaan met
verschillende materialen.
De eerste week is een gezellige en creatieve week
geweest. Ik heb erg genoten van de vele positieve
reacties vanuit leerkrachten maar zeker vanuit de
kinderen. Ik zeg op naar nog vele creatieve en gezellige
lessen!!!
Juf Mandy

KINDERBOEKENWEEK 5 tot 16 OKTOBER
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa’s en
oma’s centraal onder het
motto Voor altijd jong!
Ook dit jaar besteden wij
weer veel aandacht aan de
Kinderboekenweek, omdat wij plezier in lezen heel erg
belangrijk vinden! Donderdagavond 13 oktober is
iedereen welkom in onze school, dan houden wij een
gezellige inloopavond. Onze aandacht gaat dit jaar
vooral naar de opa’s en oma’s van de kinderen. Wij
willen ook een beroep op hun doen en vragen, of zij
een steentje bij zouden willen dragen aan de
inloopavond. Ook zullen wij opa’s en oma’s gaan
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uitnodigen een kijkje te komen nemen in de groep waar
hun kleinkind in zit. Nadere informatie volgt! Noteer
alvast de datum van de inloopavond in uw agenda!

VERJAARDAGEN
Deze leerlingen zijn jarig in september!

EEN CREATIEVE TIP

1 september Dion van Doesburg (8 jaar)
5 september Nina de Haan (12 jaar)
7 september Berkant Köseoglu (12 jaar)
11 september Hans Sassenburg (12 jaar)
14 september Marinus van der Linden (11 jaar)
16 september Mario Salem (8 jaar)
17 september Remco van Ek (12 jaar)
20 september Maxim van Son (12 jaar)
28 september Louisa van Belkum (11 jaar)
28 september Fabio Kalkhoven (8 jaar)
28 september Thomas van Verseveld (9 jaar)
We hopen dat de leerlingen die al jarig zijn geweest
een fijne dag hebben gehad. De leerlingen die nog jarig
moeten worden, wensen wij een hele fijne dag toe.

ADMINISTRATIE
Heeft u vragen, wijzigingen of wil u uw kind ziek melden,
neemt u dan contact op met Wendy van Saane of Ariane
Koch van de administratie. Telefoon: 0344-613857
Email: wissel@opo-r.nl
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