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Woensdag

14 december

Voorlichtingsavond groep 8

Woensdag

21 december

Kerstviering

26 december t/m 6 januari

Kerstvakantie

30 januari 2017

Studiedag, leerlingen vrij

Maandag

VOORWOORD

OUDERBIJDRAGE

Wat is december toch een gezellige maand! We hebben
genoten van de Sinterklaasperiode en deze week is de
school in kerstsfeer gebracht. Heel erg fijn dat ouders
ons hierbij willen helpen!
Afgelopen weken hebben we verschillende studiedagen
gehad. Teamleden zijn op verschillende OPO-R scholen
geweest en op 23 november hebben wij op De Wissel
bezoek gehad van OPO-R collega’s. Het waren drukke
dagen waarin de scholen hebben kunnen laten zien wat
ze belangrijk in hun onderwijs vinden en hebben
collega’s veel kunnen uitwisselen over hun vak. Over de
studiedag Rots en Water en andere onderwerpen kunt
u meer lezen in deze nieuwsbrief.
Mariken Soyer, directeur

Op dit moment hebben 63% van de ouders de
ouderbijdrage voor hun zoon/dochter betaald. Dit is
percentage is te laag om volgend schooljaar alle
activiteiten zoals dit jaar te kunnen voortzetten.
Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage van € 22,- nog niet
hebben betaald, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen.
Als het percentage betalende ouders zo laag blijft, dan
zullen we in overleg met de MR besluiten of we volgend
schooljaar een bepaalde activiteit niet zullen vieren of
dat we de begroting op een andere manier naar
beneden zullen bijstellen. We hopen dat dit niet nodig
zal zijn.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
PERSONEEL
Zoals u wellicht weet is juf Rozemarijn sinds enige tijd
afwezig. Gelukkig hebben we juffrouw Berrie en
meester Edwin bereid gevonden om de
verantwoordelijkheid voor groep 4/5 over te nemen.
Met veel inzet hebben ze dit opgepakt en zijn de
leerlingen al redelijk gewend aan de nieuwe situatie.
De verwachting is dat deze situatie nog enige tijd zal
duren.
Na de kerstvakantie zal juf Sylvia tot aan de
voorjaarsvakantie een ‘sabbatical’ nemen. We hopen
dat ze een hele fijne tijd heeft. We zijn heel blij dat juf
Hetty aan heeft gegeven deze periode de kooklessen
over te willen nemen. Daardoor kunnen de kooklessen
op maandag en dinsdag gewoon worden doorgezet.
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Vrijdag 11 november zijn we de ochtend gestart met
een heerlijk ontbijt. Het was in iedere klas heel erg
gezellig.

www.wissel-tiel.nl

SCHAATSEN
Helaas ging het schaatsen voor de groepen 7A en 7B niet
door, omdat we te weinig auto’s en bestuurders
hadden. Het was de eerste keer dat een uitje vanwege
gebrek aan vervoer/begeleiding niet door kon gaan en
hopen bij een volgende uitje weer op voldoende hulp.
Alleen met hulp van ouders kunnen we deze leuke,
extra dingen blijven doen.

SINTERKLAAS
VOORLICHTINGSAVOND GROEPEN 8
Op woensdag 14 december begint om 19.15 uur de
informatieavond voor ouders van onze schoolverlaters.
Vanaf 19.00 tot 19.15 uur is de inloop met koffie en
thee. Wij hopen dat u hierbij aanwezig kan zijn.

KERSTVIERING

Een groep enthousiaste en creatieve ouders hebben de
school versiert in de Sinterklaassfeer. De school zag er
zo mooi uit dat Sinterklaas en zijn Pieten zich heel erg
welkom voelden.
Het paard van Sinterklaas was ziek en daarom werden
op vrijdag 2 december de Sint en de hoofdpiet naar De
Wissel gebracht in een heel mooi, oud en klein autootje.
De twee andere Pieten kwamen op een step. De Pieten
kregen de hele tijd ruzie over de steppen, allebei wilden
ze op de grote step. Gelukkig konden onze leerlingen
heel goed uitleggen hoe wij op school met conflicten om
gaan, zodat de twee Pieten het snel weer goed hadden
gemaakt. De groepen 1 t/m 5 hebben in het mooi
versierde speelleerlokaal gezongen en gedanst voor
Sinterklaas. Uiteraard bracht Sinterklaas en zijn Pieten
ook aan de groepen 6 t/m 8 een bezoekje in de klas. De
leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 hebben surprises voor
elkaar gemaakt. We kijken terug op een zeer gezellige
dag!
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‘Kerst vieren we mét elkaar’, dat is het thema van het
kerstfeest dit jaar. Op vrijdag 16 december zullen we
met een klein groepje leerlingen en de kerstman naar
het ziekenhuis lopen waar we zelfgemaakte
kerstknutsels en koekjes overhandigen aan de
kinderen die in het ziekenhuis liggen. Ook onze buren
van Pluryn zullen we niet vergeten.
De week van de kerst zullen we met elkaar dagelijks
een stuk film kijken in de ronde hal.
Op woensdagavond 21 december mogen de kinderen
tussen 17.45 en 18.00 uur het eten naar de groep
brengen (let op: dit is afwijkend van de kalender) en om
18.00 uur gaan we met z’n allen naar de ronde hal om
het laatste stukje van de film te kijken. Daarna hebben
we vast een heerlijk en gezellig kerstdiner in de groepen
tot 19.30 uur. Deze avond is ieder jaar weer heel
sfeervol en gezellig, mede dankzij de heerlijke hapjes
die de leerlingen mee nemen.

www.wissel-tiel.nl

-

Een mening onderbouwen met argumenten, in de
bovenbouw door middel van debatteren.
Het overbruggen van meningsverschillen en komen
tot overeenstemming.
In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie,
en op het respectvol communiceren via de ‘sociale
media’.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt
u informatie vinden op www.devreedzameschool.nl

VREEDZAME SCHOOL
ROTS EN WATER

In alle groepen worden wekelijks de Vreedzame School
lessen gegeven en we zijn nu bezig met blok 3. In dit
blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te
hebben.
De kinderen leren belangrijke communicatieve
vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed
luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het
gezichtspunt van een ander, verschil van mening
overbruggen.
De lessen zijn gericht op:
- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is
erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een
slechte communicatie kan conflicten verergeren.
- Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief
naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en
samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
- Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de
ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de
interpretatie van een boodschap kan verschillen.
- Gezichtspunten. De kinderen leren zich te
verplaatsen in de mening of positie van een ander.
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Met het team hebben we op maandag 5 december een
studiedag gehad over Rots en Water. Alle teamleden
hebben oefeningen gedaan, geleerd over de
achtergrond van Rots en Water en vooral heel veel
plezier met elkaar gehad. Alle groepen krijgen eens per
zes weken een Rots en Watertraining door de
vakleerkrachten Beweging. Meester Sander en juf José
geven deze les altijd in het thema van de Vreedzame
School. Binnenkort zullen we een gecertificeerde Rots &
Waterschool zijn en daar zijn we trots op!

VERJAARDAGEN
Deze leerlingen zijn jarig in december!
9 december Francisca Chikido (10 jaar)
9 december Stijn Eickhoff (12 jaar)
11 december Fernando de Man (11 jaar)
14 december Jesse van Kranenburg (8 jaar)
15 december Jasper van Haarlem (7 jaar)
15 december Jaela Milacic (9 jaar)
17 december Denzel Hak (7 jaar)
21 december Dalano Odding (6 jaar)
28 december Sophie Verton (13 jaar)
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VAKANTIEPLANNING
SCHOOLJAAR 2016-2017
Kerstvakantie

26 dec. 2016 t/m 06 jan.2017

Voorjaarsvakantie

27 febr. 2017 t/m 03 mrt. 2017

Goede vrijdag

14 april 2017

2e Paasdag

17 april 2017

Meivakantie

24 april t/m 05mei 2017

Hemelvaart

25 mei t/m 26 mei 2017

2e Pinksterdag

05 juni 2017

Zomervakantie

10 juli t/m 18 aug. 2017
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ADMINISTRATIE
Heeft u vragen, wijzigingen of wilt u uw kind ziek
melden, neemt u dan contact op met Wendy van Saane
of Ariane Koch van de administratie. Telefoon: 0344613857 Email: wissel@opo-r.nl

www.wissel-tiel.nl

