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Rapportgesprekken

VOORWOORD
Kerst vieren we met elkaar en dat is ontzettend leuk!
Wat een betrokkenheid naar elkaar en naar de mensen
om ons heen! Samen elke dag deze week film kijken,
een heel gezellig en lekker kerstdiner, koekjes bakken
voor buurtgenoten, knutsels en cadeautjes voor de
kinderen die in het ziekenhuis liggen en kaartjes voor
eenzame ouderen. Kerstmis vier je inderdaad samen!
Wij wensen u sfeervolle kerstdagen en een warm,
liefdevol, gezond en gezellig 2017 gewenst!
Mariken Soyer, directeur

NIEUWKOMERSKLAS OP DE WISSEL

rondleiding gehad in onze school. Iedereen is erg
enthousiast.
De klas start in het nieuwe jaar met 9 leerlingen en zal
naast het speellokaal van de kleuters worden
gehuisvest.

KERST VIEREN WE MET ELKAAR
‘Kerst vieren we mét elkaar’, dat is het thema van het
kerstfeest dit jaar. Op vrijdag 16 december hebben we
met een klein groepje leerlingen en de kerstman een
bezoek gebracht aan de kinderafdeling in het
ziekenhuis om zelfgemaakte kerstknutsels en koekjes
te overhandigen aan de kinderen die in het ziekenhuis
liggen. Onze overburen van Pluryn en buurtgenoten
hebben we ook verwend met koekjes. We hebben erg
leuke reacties gekregen!

Vanaf 9 januari 2017 zal de nieuwkomersklas van Tiel
gehuisvest worden in De Wissel. De nieuwkomersklas is
door de drie Tielse schoolbesturen opgezet om
kinderen die net in Nederland zijn, intensief
taalonderwijs te bieden gedurende 40 weken.
De nieuwkomersklas is nu gehuisvest samen met de
Internationale SchakelKlas van RSG Lingecollege. Dit is
niet ideaal gebleken. De school en het plein zijn gericht
op middelbare schoolleerlingen en er zijn weinig
faciliteiten aanwezig.
De leerlingen van de nieuwkomersklas en hun ouders
zijn deze week kennis komen maken en hebben een
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KERSTVIERING OP DE WISSEL
Op woensdagavond 21 december hebben we samen
kerstfeest gevierd. Na het kijken van een diashow
hebben we heerlijk gesmuld van alle lekkere hapjes die
de kinderen hadden meegenomen. Bedankt ouders
voor de heerlijke, prachtige en creatieve hapjes! Het
was een gezellige en sfeervolle avond.

VOORLICHTING VAN AGENT DEBORAH EN
BRILLEN VAN PEARLE OPTICIEN TIEL
Agent Deborah heeft afgelopen week voorlichting
gegeven over vuurwerk. Onze speciale dank gaat uit
naar Pearle opticien uit Tiel, want alle leerlingen uit de
groepen 7 en 8 hebben een vuurwerkbril ontvangen.

WELKOM
Deze nieuwe leerlingen
starten op 9 januari bij ons
op school:
Samiyah Maalin in groep 1/2
Ramona van Meerten in groep 3
Mohammed Arkiza in groep 4
Modibo N’Diaye in groep 5
Krijn Hordijk in groep 6B
Wij wensen jullie een fijne tijd op de Wissel. Welkom
allemaal!
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LOGOPEDIE
Deze week lezen sommige kinderen een ”doe tekst” bij
logopedie; een boekenlegger maken zonder voorbeeld.
Door de tekst stap voor stap te lezen toch begrijpen wat
je moet doen, cool!!!

VAKANTIEPLANNING
SCHOOLJAAR 2016-2017
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

26 dec. 2016 t/m 06 jan.2017
27 febr. 2017 t/m 03 mrt. 2017
14 april 2017
17 april 2017
24 april t/m 05mei 2017
25 mei t/m 26 mei 2017
05 juni 2017
10 juli t/m 18 aug. 2017

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

KERSTVAKANTIE
Na een drukke, maar gezellige maand december is het
nu tijd op uit te rusten en te genieten van de
kerstvakantie. Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en
een mooi begin van 2017.

VERJAARDAGEN
Deze leerlingen zijn jarig in januari!
5 januari Trees van Arkel (10 jaar)
11 januari Lean van Doesburg (7 jaar)
11 januari Ezauella van Leijen (11 jaar)
12 januari Dico Visser (12 jaar)
17 januari Thabélo den Hartog (11 jaar)
20 januari Elianne Prijn (6 jaar)
21 januari Bruce Planting (9 jaar)
23 januari Yusuf Can Ayaz (12 jaar)
28 januari Dilano van Veldhoven (8 jaar)
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