WISSELNIEUWS
Donderdag

6 april

Schriftelijk verkeersexamen groep 8

Donderdag

13 april

Paasviering

Vrij- en maandag

14 en 17 april

Goede vrijdag en Tweede paasdag (kinderen vrij)

Dinsdag

18 april

Feestje om 9.30 u: We zijn een officiële Rots & Water-school!

Vrijdag

21 april

Koningsspelen

Maandag

24 april t/m 5 mei

Meivakantie

ROTS & WATER
Vorig jaar zijn we gestart met een Rots & Watertraining van 12 weken voor alle groepen. Aan het begin
van dit schooljaar zijn de laatste twee groepen getraind
en krijgt sindsdien elke groep eens per zes weken een
Rots & Water- training in het thema van de Vreedzame
School. Ook het team is in een studiedag getraind in
Rots & Water. We zijn trots dat we daarmee een
gecertificeerde Rots & Water-school zijn geworden!
Dit willen we niet stilletjes voorbij laten gaan. Daarom
vieren we een klein feestje op dinsdag 18 april. Als de
bel om 8.25 gaat zullen we gezamenlijk op het
schoolplein het Rots&Water-bord onthullen. U bent
van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De eindtijd
is ongeveer 8.45 uur.

PERSONEEL
Het zit ons dit jaar niet mee wat betreft zieke collega’s.
Juf Marja van groep 4 is heel af en toe aanwezig op
school. De behandelingen gaan goed en Marja hoopt
na de zomervakantie weer aan het werk te gaan. Fijn
dat juf Carly en juf Maxime de vervanging hebben op
kunnen pakken. Na de meivakantie zal Maxime in deze
groep haar werkzaamheden stoppen en zal Carly de
hele week verantwoordelijk zijn voor groep 4.
Juf Rozemarijn is sinds vorige week met kleine stapjes
begonnen in school. Om de stabiliteit in groep 4/5 niet
te verstoren en Rozemarijn de kans te geven om rustig
te kunnen opbouwen, is besloten om haar de reintegratiewerkzaamheden in een andere groep (gr. 7A)
op te laten pakken. Dat betekent dat juf Rozemarijn dit
jaar dus niet zal terugkeren in groep 4/5. Juf Berrie en
meester Edwin zullen tot aan de zomervakantie
verantwoordelijk blijven voor deze groep.
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Juf Peggy van groep 5 heeft al heel lang last van
vermoeidheidsklachten en verkoudheidsklachten. Het
is pas geleden gebleken dat zij de ziekte van Pfeiffer
heeft. We hebben besloten dat zij, om haar
energieniveau omhoog te krijgen en te herstellen, op
maandag niet zal werken. Juf Nicolien zal Peggy
daarom op maandag en vrijdag vervangen.
Juf Judith werkt vanwege de ziekte van Pfeiffer alleen
op woensdag en vrijdag voor groep 7A. De andere
dagen worden opgevangen door meester Erik. Judith
zal binnenkort de oudergesprekken houden. Na de
meivakantie zal Judith ook op maandag de
verantwoordelijkheid op zich nemen voor groep 7A.
We wensen alle juffen beterschap en hopen op een
voorspoedig herstel.

PAASTAKKEN
Wij willen de ouders van Dion en Lean hartelijk
bedanken voor de paastakken die we hebben gekregen.
De school ziet er weer prachtig uit!
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NL DOET
Op vrijdag 10 maart zijn er in het kader van NL DOET
een heleboel klussen gedaan. Zes mensen van Keuhne
Nagel, twee mensen via Vluchtelingenwerk, negen
jongeren van het ROC en enthousiaste ouders hebben
er alles aan gedaan om onze school, het schoolplein en
de materialen een opfrisbeurt te geven. Er is veel
kleutermateriaal schoongemaakt, er is geschilderd, er
staan weer mooie viooltjes in de bakken aan het hek
en er is een boompodium gerealiseerd. Onze dank is
groot.

SCHOOLREISJES
Op woensdag 28 juni (groep1-2) en donderdag 29 juni
(groep 3 t/m 7) staan de schoolreisjes gepland. We
schrikken elk jaar weer van de kosten voor dit dagje uit.
We vinden eigenlijk dat een schoolreisje voor de
groepen 3 tot en met 7 maximaal 25 euro mag kosten,
maar helaas is dit door de hoge kosten voor het
busvervoer moeilijk realiseerbaar.
We hebben besloten dat de groep 1/2 naar Monkey
Town gaat, de groepen 3 tot en met 5 gaan naar Dippie
Doe en de groepen 6 en 7 zullen op schoolreis naar
Toverland gaan.
U ontvangt zo spoedig mogelijk de brief met daarin de
details over de schoolreisjes.
We willen met de Medezeggenschaps Raad (MR) in
overleg gaan om te onderzoeken hoe we de hoge
kosten voor het schoolreisje kunnen beperken.
Een mogelijkheid zou kunnen zijn, om per groep
leerlingen klusjes te laten bedenken om een klein deel
van het schoolreisgeld zelf te gaan ‘verdienen’ tijdens
schooltijd bijv. met een ‘carwash’ op het schoolplein.
Dat is een leuke en leerzame manier om gezamenlijk
verantwoordelijkheid te nemen voor onze school en de
dingen die we samendoen.

VREEDZAME SCHOOL BLOK 5
Op woensdag 22 maart hebben we een studiedag
gehad over de Vreedzame School. In alle groepen
worden wekelijks Vreedzame Schoollessen gegeven.
Nu zijn we bezig met blok 5: We dragen allemaal een
steentje bij.
Algemeen
Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich
verbonden voelen met hun groep en de school. Dat kan
alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe
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doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en
verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen
mee mogen denken en beslissen.

zaten botjes van muizen. En we kregen een blad waar je
de botjes op kon herkennen.
Op het eind mochten we op de foto met de kerkuil. Het
was de leukste les ooit.’
Groep 6B

Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de
school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan
gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas
gebeurt.

INDIGO
Indigo organiseert in samenwerking met IrisZorg een
doe-praat groep voor kinderen van 8-12 jaar die een
vader of moeder hebben met psychische en/of
verslavingsproblemen.
Door te praten en te spelen met leeftijdgenoten
krijgen de kinderen steun en vinden ze herkenning.
Met elkaar wordt stil gestaan bij thema’s als
gevoelens, steun vragen en omgaan met moeilijke
situaties. Ook wordt er uitleg gegeven over
psychische problematiek. De ervaringen van de
deelnemers aan de groep zijn positief. Zowel ouders
als kinderen geven aan dat het praten met anderen
en psycho-educatie belangrijke vormen van
ondersteuning zijn. De doe-praat groep gaat van start
op dinsdag 4 april van 15.30-17.00 uur. De groep
bestaat uit acht bijeenkomsten voor kinderen en een
ouderavond. Voorafgaand aan de cursus vindt eerst
een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek
wordt bekeken in hoeverre de cursus aansluit bij de
wensen en verwachtingen van het kind en de ouders.
Na afloop van de cursus vindt er een afsluitend
gesprek plaats. De cursus wordt georganiseerd in
Siependaal, Siependaallaan 3 in Tiel.
Er zijn nog een aantal plekken over!

ROOFVOGELSHOW
Op maandag 27 maart hebben we weer kunnen
genieten van een roofvogelshow van Dirondy.
Onderstaande tekst is door de leerlingen uit groep 6B
geschreven.
‘Maandag kregen we een uilen les van Dirondy. Eerst
moesten we op de stoelen zitten. Ze legde uit wat
bijvoorbeeld uilen eten en we mochten vragen stellen. Er
waren 4 uilen: de kerkuil, de steenuil, de bosuil en de
oehoe. Daarna gingen we met een pincet, loop en een
satéprikker uilenballen uitpluizen. In de uilenballen
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PROJECT “IK EET HET BETER”
Ook dit schooljaar doen wij weer mee aan dit project.
Het project start 30 maart in de groepen 7 en 8.
Er valt heel veel te kiezen in het enorme
voedingsaanbod. Om kinderen te leren gezonde keuzes
te maken heeft Ik eet het beter, in samenwerking met
het Voedingscentrum en IVN, verschillende interactieve
lesprogramma’s ontwikkeld. Daarmee ontdekken en
ervaren kinderen op de basisschool wat gezonde
producten doen voor hun lijf. Zo worden ze zich bewust
van wat ze dagelijks eten en drinken en leren op een
speelse manier om te kiezen voor gezond. Bij het hele
lesprogramma ligt de nadruk op samen doen en samen
beleven. Gezond eten wordt vanzelf leuk en lekker!
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zoon of dochter nog niet hebben betaald, dan
verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen.

PRESENTATIE KNGF- BLINDENGELEIDENHOND
Donderdag 30 maart kregen de groepen 4/5, 5, 6A,
6B, 7A, 8A een gastles over blindengeleidehonden
door twee mensen die zelf een blindengeleidehond
hebben. Er werd getoond hoe de honden zich
gedragen als ze aan het werk zijn en hoe anders zijn
als het werktuig af gaat. En er werd verteld hoe de
honden ervoor zorgen dat hun baasje nergens
tegenaan loopt of over struikelt. Ook werd er een
filmpje getoond over de training die de honden
volgen voordat ze naar hun baasje gaan.

Zoals eerder geschreven kunnen we met 70% van de
betalingen volgend schooljaar niet alle geplande
activiteiten door laten gaan. Zoals u wellicht weet
betaalt het Rijk alleen voor inzet personeel, gebouw
en materiaal, maar wordt niet voorzien in kosten
voor leuke activiteiten. Hiervoor vragen wij ouders
deze bijdrage.
Indien het percentage op 70% blijft steken dan
zullen we in overleg met de MR besluiten welke
keuzes we gaan maken om volgend schooljaar de
begroting wél sluitend te krijgen.
Mocht u nog niet hebben betaald dan kunt u de
ouderbijdrage van € 22,- per leerling overmaken
naar bankrekeningnummer NL 94 RABO 0126 0069
89 ten name van stichting Openbaar Primair
Onderwijs-Rivierenland.
Alvast hartelijk bedankt!

VERJAARDAGEN
Deze leerlingen zijn jarig in maart!
1 maart Djezzy Bellaard (9 jaar)
1 maart Ramona van Meerten (8 jaar)
1 maart Ilona Walbeek (13 jaar)
10 maart Hector Lera Cosio (10 jaar)
11 maart Gert-Jan van Veenendaal (12 jaar)
12 maart Mehnoush Atai (9 jaar)
14 maart Antonio Abrahams (11 jaar)
15 maart Sven van Ooijen (12 jaar)
17 maart Johan Minnebreuker (12 jaar)
17 maart Anthony van de Weerd (12 jaar)
18 maart Burhan Rahmat ( 11 jaar)
24 maart Mike van Baaren (10 jaar)
26 maart Julian Drijver (10 jaar)

VAKANTIEPLANNING
SCHOOLJAAR 2016-2017

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Op dit moment is voor 70 % van de leerlingen de
vrijwillige ouderbijdrage betaald. Mocht u voor uw
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Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

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
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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
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