WISSELNIEUWS
Do- en vrijdag

25 en 26 mei

Hemelvaart, alle leerlingen vrij

Donderdag
Maandag
Ma, di en woe
Donderdag
Dinsdag
Di- en donderdag

1 juni
5 juni
12, 13 en 14 juni
15 juni
20 juni
20 en 22 juni

Praktisch verkeersexamen groep 8
2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Schoolkamp groep 8 leerlingen
Studiedag, alle leerlingen vrij
Sponsorloop
Rapportgesprekken

GECERTIFICEERDE ROTS EN WATERSCHOOL

HERINDICATIES BEPO

Op dinsdag 18 april hebben wij op een feestelijke
manier aandacht besteed aan het feit dat De Wissel een
gecertificeerde Rots en Water school is. Juf Mariken
kreeg door twee leerlingen van de school het Predicaat
Rots & Water School uitgereikt en twee leerlingen
hebben het Rots en Water schoolbord onthuld wat
buiten bij de hoofdingang hangt. Alle leerlingen,
teamleden en ouders die hierbij aanwezig waren kregen
een heerlijk gebakje met het Rots en Water-logo en ook
stond er in de meivakantie een uitgebreid artikel in de
Gelderlander. Dit artikel sturen wij mee met deze
nieuwsbrief.

Om onderwijs op de Wissel te kunnen volgen moeten
leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van ons
Samenwerkingsverband BePO hebben. Bij toelating op
de Wissel is deze TLV één jaar geldig. Daarna wordt om
de twee jaar door twee deskundigen van BePO bekeken
of de leerling nog goed op zijn plek zit op het SBO.
Op 16 april jl. hebben de deskundigen van BePO de
dossiers van de leerlingen bekeken waarvan de TLV op
31-07-2017 verloopt (de betreffende ouders zijn
hierover per mail geïnformeerd). Alle leerlingen hebben
een positief besluit gekregen en ontvangen binnenkort
een nieuwe TLV voor de komende twee jaar.

PAASEIEREN
Het is al even geleden maar we willen de ouders van
Dion en Lean nog hartelijk bedanken voor de ruim 200
eieren die we hebben gekregen voor het paasfeest.

OPROEP EIERDOZEN GEVRAAGD

OPROEP CROCS GEVRAAGD
Heeft u thuis een paar ‘crocs’ over? Wij zouden deze
heel graag willen hebben. We zoeken ‘crocs’ in maat 25
t/m 35. Kinderen mogen vanwege veiligheid en hygiëne
namelijk niet met stoffen sloffen in de keuken. Met deze
extra exemplaren kan ieder kind veilig koken. Graag
inleveren bij de groepsleerkracht.
Bedankt voor de moeite, Juf Sylvia
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Heeft u lege eierdozen? Gooit u ze alstublieft niet weg,
wij kunnen ze heel goed gebruiken. Liefst dozen van 10
eieren, maar andere maten zijn ook goed. Tot het eind
van het schooljaar kunnen we ze hard gebruiken. Ze
kunnen ingeleverd worden bij de administratie of bij de
groepsleerkracht.

VREEDZAME SCHOOL
Groep 5 heeft deze week een leuke samenwerkingsoefening gedaan. Ze voerden de opdracht uit om in een
kring twee hoepels de kring rond te wiebelen en te
friemelen terwijl iedereen elkaars hand vasthoudt. Dat
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was nog een hele uitdaging, maar wat kan groep 5 goed
samenwerken!!

BIBLIOTHEEKBEZOEK
Groep 3 heeft een bezoek aan de bibliotheek
gebracht. Daar gingen ze een speurtocht doen, wat ze
naar de stripboeken, tijdschriften of de gewone
boeken bracht. Ze hebben geleerd dat ze gratis naar
de bibliotheek kunnen gaan. Ook kregen ze een
boekenlegger en een boekje over Flipje mee.

WELKOM
Na de meivakantie zijn er een
aantal nieuwe leerlingen bij
ons op school gekomen.
In groep 3 Jaylynn Thijssen en Kerem Yildiz.
In groep 4/5 Britte van Buuren, Bilal Maghch en Thijs
van Rijswijk.
In de nieuwkomersklas Tesfahiwet Nguse en
binnenkort komt Giovanni van der Linden in groep
6A.
Wij wensen jullie een fijne tijd toe op de Wissel.

VOORLEZEN UIT NIJNTJE
De leerlingen uit groep 7B hebben een eigen Nijntje
boekje gemaakt en daarna voorgelezen bij de
kleuters.

KOOKLES GROEP 4
De leerlingen uit groep 4 hebben met de kookles
heerlijke appelslofjes gemaakt.
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VERJAARDAGEN
Deze leerlingen zijn jarig geweest in april!
8 april Driekus Swinkels (9 jaar)
10 april Thijn van der Velde (13 jaar)
13 april Anthony van Eck (12 jaar)
13 april Emma van Wijk (10 jaar)
14 april Ahmet Ayaz (8 jaar)
14 april Amber van Veenendaal (12 jaar)
15 april Oliwia Wilk (9 jaar)
17 april Jay van Raaij (13 jaar))
18 april Krijn Hordijk (11 jaar)
20 april Kirac Ilhan ( 13 jaar)
26 april Senna Amghar ( 11 jaar)
26 april Wasim Maziani (11 jaar)
Deze leerlingen zijn jarig in mei!

DE VAKANTIEBIEB
Vorig jaar zijn dankzij de vakantiebieb-app duizend
kinderen in de zomer blijven lezen. Een geweldige
ontwikkeling, want door te blijven lezen tijdens de
vakantie wordt een terugval van avi-niveau
tegen gegaan.
Deze zomer komt de Bibliotheek daarom weer met
nieuwe editie van de VakantieBieb met leuke jeugd
e-books voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
De download kunt u vinden op www.vakantiebieb.nl
en is vanaf 1 juni 2017 beschikbaar.

ADMINISTRATIE

1 mei Fatmanur Ayaz (11 jaar)
1 mei Fenna Schuijl (5 jaar)
4 mei Colin Ipskamp (8 jaar)
8 mei Sanne Vahlkamp (7 jaar)
9 mei Ethan Bout (11 jaar)
9 mei Joey van Gelderen (9 jaar)
10 mei Farah Alsakban (11 jaar)
11 mei Rachel Ubels (13 jaar)
12 mei Justin Pluim (8 jaar)
16 mei Dylano van Verseveld (11 jaar)
27 mei Deniz Karacan (12 jaar)
29 mei Jordi van Eck (13 jaar)

VAKANTIEPLANNING
SCHOOLJAAR 2016-2017
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

25 mei t/m 26 mei 2017
05 juni 2017
10 juli t/m 18 aug. 2017

Heeft u vragen, wijzigingen of wilt u uw kind
ziekmelden, 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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