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”
Dinsdag

20 juni

Di- en donderdag
Woensdag
Maandag

20 en 22 juni
21 juni
26 juni

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag

28 juni
29 juni
30 juni
5 juli
5 juli
7 juli

Sponsorloop in de middag (u bent van harte welkom om
aan te moedigen!)
Rapportgesprekken
Sport- en speldag door leerlingen ROC voor de groepen 6
Ouder-bedank-lunch van 13.30 tot 14.50 uur (denk aan
opgeven via email: wissel@opo-r.nl )
Schoolreisje groep 1/2
Schoolreis groep 3 tot en met groepen 7
Studiedag team, vrije dag leerlingen
Meedraai-ochtend in de nieuwe groep
Afscheidsavond groepen 8
Laatste schooldag!

VOORWOORD

samen met juf Mandy gewerkt aan dit mooie
kunstwerk!

Het schooljaar 2016-2017 duurt nog maar drie weken.
Wat is de tijd om gevlogen! Het was weer een fijn en
bijzonder schooljaar. Wat boffen we toch met onze
leerlingen, ouders en team! Ook in moeilijke situaties
met bijvoorbeeld zieke collega’s zetten we gezamenlijk
de schouders eronder. Dit verdient een flinke
opsteker!
We zijn binnen het team, zoals u eerder heeft kunnen
lezen, druk met de aanmeldingen voor volgend
schooljaar. We kunnen u alvast vertellen dat we
volgend jaar zullen starten met 12 groepen; één groep
1/2, één groep 3 en van de groepen 4 tot en met 8
allemaal twee groepen. Dit betekent dat we heel
zorgvuldig kijken naar de meest gewenste indeling van
de groepen. Zodra helemaal duidelijk is welke
leerlingen volgend jaar starten op De Wissel, zullen wij
de
groepsindeling
met
u
delen.
We hopen u van harte aankomende weken op school
te zien; bij het aanmoedigen van de leerlingen tijdens
de sponsorloop, bij de rapportgesprekken, bij de
ouder-bedank-lunch of bij de afscheidsavond van
groep 8.

KAMP GROEPEN 8
De leerlingen van groep 8 hebben een heerlijk kamp
gehad in het Boshuis in Driebergen-Rijsenburg. Zoals u
heeft kunnen zien op Facebook hebben ze genoten van
vele activiteiten, lekker relaxen en het samen zijn.

WIJ HEBBEN HART VOOR ELKAAR
We hebben een nieuw kunstwerk in de gang! Als u
binnenkort in school bent, moet u zeker even komen
kijken. Met 186 hartjes (en nog twee in de maak) laten
we aan elkaar zien dat we ‘hart voor elkaar’ hebben.
Alle leerlingen, juffen en meesters hebben
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Nu kunnen ze de laatste dagen op de basisschool
aftellen, goed oefenen voor de musical en dan op naar
een nieuw avontuur; de middelbare school!

WISSEL START-UP MEET-UP ‘17-‘18
Op woensdagavond 6 september houden we onze
jaarlijkse informatieavond; Samen van start! Volgend
schooljaar zal deze avond er wat anders uitzien dan
afgelopen jaren. In overleg met de Medezeggenschapsraad zullen we deze avond houden met ouders én
leerlingen. Een mooie manier om kennis te maken met
de nieuwe leerkracht, ouders én medeleerlingen van
uw zoon/dochter. We gaan op deze avond met elkaar
in gesprek over het nieuwe schooljaar en de
bijzonderheden
in
dit
nieuwe
schooljaar.
Houdt u deze datum vrij in uw agenda? We hopen op
een grote opkomst en een gezellige avond.

AVRIBEZOEK
Groep 7B heeft een rondleiding bij de Avri gehad.
Reshum en Dico vertellen hier iets over.
Een aantal ouders hebben ons naar de AVRI gebracht
met auto’s. We kregen daar een oranje vestje aan,
zodat de medewerkers wisten dat we bij een groep
hoorden. Eerst kregen we uitleg over de
huiscontainers. Wat moet in welke container en wat
mag er niet in. Bij evenementen plaatst de AVRI
containers met een paarse deksel, waar alles in mag.

PRAKTIJK FIETSVERKEERSEXAMEN
Alle leerlingen die hebben
meegedaan aan het
fietsexamen zijn geslaagd.
Gefeliciteerd!

SPAREN VOOR EEN SPEELTOESTEL
Bij de hoofdingang van de school hangt een
spaarthermometer. Samen met de leerlingenraad en
de groepen hebben we een mooi speeltoetsel
uitgezocht, die hopelijk geplaatst kan worden aan het
einde van dit schooljaar. We hebben al goed
gespaard en hopen de laatste 4000 euro bij elkaar te
verdienen met de sponsorloop en acties die in de
groepen worden gehouden. De kleuters maken
heerlijke bonbons, er worden veel lege flessen
verzameld en ook in andere groepen worden
heerlijkheden verkocht. We hopen aanstaande
dinsdag het laatste deel van het bedrag bij elkaar te
lopen. Als u wilt komen aanmoedigen, bent u van
harte welkom!

Daarna mochten we bij de vrachtwagens kijken die de
containers huis aan huis ophaalt. Ook mochten we
kijken bij de afvalberg, wat in verschillende hallen lag
en dat stinkt vreselijk.
Daarna kregen we uitleg over de containers grof vuil en
hoe je je grof vuil moet sorteren over de verschillende
containers.
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VACATURE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Net zoals elke school heeft De Wissel een
medezeggenschapsraad. In deze raad zitten drie
ouders en drie teamleden. De medezeggenschapsraad
denkt mee over schoolse zaken en geeft afhankelijk
van het onderwerp advies of instemming aan de
directeur. In de oudergeleding is komend schooljaar
een vacature vanwege het vertrek van een ouder van
een groep 8 leerling.
Er hebben zich vier ouders aangemeld voor deze
vacature en daarom zal deze week de verkiezing
gehouden worden. U kunt uw stem uitbrengen met de
brief die aan uw kind wordt meegegeven.
Met vriendelijke groet,
Namens MR “De Wissel”
Rozemarijn Jongepier (voorzitter)

ADMINISTRATIE
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

PLANNING VAKANTIE-, EN STUDIEDAGEN
SCHOOLJAAR 2017-2018
Aankomend schooljaar is een zogenaamd ‘lang’
schooljaar van 41 weken. Dit komt doordat het
schooljaar in verband met de vakantiespreiding met
enige regelmaat ‘verspringt’.
Ieder schooljaar gaan onze leerlingen iets meer dan
940 uur naar school. Vanwege het aankomende lange
schooljaar hebben we veel studiedagen kunnen
plannen. Wij willen ons onderwijs blijven verbeteren
en deze studiedagen geven ons daar de tijd en ruimte
voor.
Start schooljaar 17-18
Studie tweedaagse
Herfstvakantie
Studiedag
Studiedag
Kerstvakantie
Studie tweedaagse
Voorjaarsvakantie
Studie tweedaagse
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede pinksterdag
Studie tweedaagse
Studiedag
Zomervakantie 2018

`

21 aug. 2017
18 en 19 sept. ‘17
16 – 20 okt. ‘17
1 nov. ‘17
6 dec. ‘17
25 dec. ’17– 5 jan. ‘18
29 en 30 jan. ‘18
26 feb. – 2 maart ‘18
29 – 30 maart ‘18
2 april ‘18
23 april – 4 mei ‘18
10 – 11 mei ‘18
21 mei ‘18
21 en 22 juni ‘18
6 juni ‘18
16 juli – 24 aug. ‘18

VERJAARDAGEN
Deze leerlingen zijn jarig in juni!
2 juni Havva Arslan (13 jaar)
5 juni Levi den Otter (6 jaar)
7 juni Bas Koehein (12 jaar)
8 juni Koen van Dillen (6 jaar)
9 juni Mohammed Arkiza (9 jaar)
10 juni Paskalle Weldam (12 jaar)
11 juni Damian van Bekkum (11 jaar)
11 juni Roy Gooijer (12 jaar)
11 juni Jip van Leeuwen (10 jaar)
17 juni Gert-jan van Gelderen ( 12 jaar)
21 juni Owen Serbee ( 12 jaar)
29 juni Indy van de Wardt (11 jaar)
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