WISSELNIEUWS
Maandag en dinsdag

18 en 19 september

Studiedagen, alle leerlingen vrij

Woensdag
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Maandag t/m vrijdag

20 september
27 september
3 oktober
5 oktober
9 oktober
16 tot 20 oktober

Sportdag groep 8 met alle Tielse OPO-R scholen
Kinderpostzegels groep 8
Kennismakingsgesprekken
Landelijke stakingsdag, alle leerlingen vrij
Hulpouder-startbijeenkomst 19.30 uur
Herfstvakantie

VOORWOORD
En zo is de zomer weer voorbij… Het haltafeltje in
school heeft het thema herfst gekregen en buiten is dit
ook goed te merken. Het nieuwe schooljaar is al vier
weken oud en er is hard gewerkt, veel geleerd en er
zijn feestjes gevierd.
Fijn dat we veel ouders in de school en/of op het
schoolplein hebben ontmoet en gesproken bij de start
van het schooljaar en tijdens de MeetUp! Dit wordt
heel erg gewaardeerd.
Aan het begin van het schooljaar is afscheid genomen
van de bestuurder van stichting OPO-R, dhr. Floris
Dekker. Hij heeft op 29 augustus een ronde langs de
Tielse scholen gedaan en heeft op onze school mee
mogen doen met de Rots&Water-les van de nieuwe
leerlingen van groep 3 en 4. Ook hebben enkele
leerlingen van groep 8a geholpen bij het maken van
een heerlijke lunch en hebben zij de catering verzorgd.
Namens Floris, bedankt voor het leuke afscheid!
In dezelfde week was het weer feest, het jubileumfeest
van meester Gerard. Het was een drukke en feestelijke
dag, hierover leest u in deze WisselNieuws meer.
Zoals ik eerder heb geschreven zijn dit jaar veel vrije
dagen gepland. Dit heeft te maken met het lange
schooljaar (dit wisselt en komt door de
vakantiespreiding in NL) en de hoeveelheid
vastgestelde uren die wij als school moeten aanbieden.
In een lang schooljaar zijn er daardoor meer
studiedagen voor het team te plannen. Na dit weekend
zijn twee studiedagen gepland, met als onderwerpen
teamsamenwerking, vreedzame school en het
evalueren van onze plannen en het plannen van
vervolgacties. Want niet alleen onze leerlingen blijven
zich ontwikkelen en leren, dan doen wij natuurlijk ook!
Mariken Soyer, directeur
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LANDELIJKE STAKING: #PO IN ACTIE OP 5 OKT.

Deze week heeft u via de mail een brief ontvangen van
de bestuurder van OPO-R. Hij heeft aangegeven de
landelijke stakingsdag op 5 oktober te ondersteunen
en daarom blijven die dag alle OPO-R scholen dicht.
Op de jaarlijkse Dag van de Leerkracht wordt landelijk
actie gevoerd en het team van sbo De Wissel zal daar
aan mee doen.
Willen we namelijk kinderen goed onderwijs blijven
bieden, dan moet er NU geïnvesteerd worden in het
primair onderwijs (PO). Een te hoge werkdruk
gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt voor
hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en
een onaantrekkelijk perspectief voor studenten. Een
fiks lerarentekort dient zich aan en zal voor flinke
problemen gaan zorgen als we nu niets doen.

ONTHULLING MUURSCHILDERING
De eerste schooldag zijn we feestelijk gestart met een
versiert schoolplein, koffie/thee/ranja en ontbijtkoek.
Vele ouders waren hierbij aanwezig. Tevens was er de
onthulling van de muurschildering die onze grondwet
weergeeft. De muurschildering is gemaakt door Bonnie
van der Poel-Bouman.

www.wissel-tiel.nl

spelen). Bij een ruzie is er sprake van ongewenst gedrag
als schelden, schoppen en slaan. Bij (het oplossen van)
ruzies wordt altijd de juf of meester ingeschakeld.
We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover
mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen
het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze
ondersteund worden door een mediator. Kinderen
doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met
behulp van een derde, neutrale partij.

Het was een drukte van belang in de ronde hal, jammer
genoeg was niet alles even goed hoorbaar. We zullen
kijken of we hier wat aan kunnen doen met
geluidsboxen of iets dergelijks.

De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een
medeleerling. Wij willen graag dat leerlingen zich
verantwoordelijk voelen voor onze school, vandaar dat
we binnenkort gaan starten met leerlingmediatoren.
De bovenbouwleerlingen (groep 7 en 8) hebben kunnen
aangeven of zij mediator willen worden en uit de
aanmeldingen zijn 20 leerlingen gekozen. Deze
leerlingen zullen worden opgeleid tot leerlingmediator,
die andere kinderen gaan helpen bij het oplossen van
een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De
leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol
verlopen.
Dit schooljaar vindt de training plaats in de periode van
29 september tot 13 oktober. Op de laatste trainingsdag
is de diplomauitreiking waar de ouders van de
mediatoren bij aanwezig mogen zijn. Na de training kunt
u in school zien welke leerlingmediatoren ‘dienst’
hebben op een bepaalde dag.
In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot
mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen
dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en de
daarmee gegeven verantwoordelijkheid.

NIEUW SPEELTOESTEL
NIEUWBRIEF OVER MEDIATIE
Beste ouders en verzorgers,

Direct na de zomervakantie zijn ze gestart met het
plaatsen van het nieuwe speeltoestel. Het is mede
bekostigd door baten uit het pleinfeest en de financiële
acties zoals de sponsorloop. We zijn er heel blij mee en
het speeltoestel wordt volop gebruikt.

Onze school is net als u voortdurend bezig met
opvoeden. Wij doen dat vanuit de uitgangspunten van
De Vreedzame School. De Vreedzame School is een
programma dat probeert om de betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van kinderen te vergroten.
De school wordt zo een democratische gemeenschap
waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien
en gehoord voelen en op een positieve manier met
elkaar omgaan.
Om op een positieve manier met elkaar om te gaan is
het belangrijk dat kinderen leren hoe je constructief met
conflicten om kunt gaan. Conflicten zijn iets anders dan
ruzie. Bij een conflict verschil je ergens over van mening
(of je wilt bijvoorbeeld tegelijkertijd met hetzelfde
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MEESTER GERARD 40 JAAR IN HET ONDERWIJS

ADMINISTRATIE

Meester Gerard werkt 40 jaar in het onderwijs en dat
moest gevierd worden. We hebben meester Gerard met
een versierde tandem thuis opgehaald om op school te
starten met een Frans ontbijtje. De techniekruimte was
helemaal versierd en meester Gerard heeft de hele dag
oud-collega’s, oud- leerlingen en huidige collega’s
mogen ontvangen onder het genot van een hapje en
een drankje. Iedereen bedankt voor het bijdragen aan
een geweldige dag!

MEET UP! START UP!
De MeetUp! -avond is tot ons genoegen heel druk
bezocht. De highlights van vorig schooljaar werden
benoemd, zoals het nieuwe klimtoestel en dat we een
officiële Rots & Water gecertificeerde school zijn. Ook
hebben we stil gestaan bij De Vreedzame school. Een
aantal leerlingen uit alle groepen lieten de
grondwetregels door middel van een toneelstukje,
liedje of een gedicht zien. We hadden ook een klein
standje gemaakt waar we hulpouders wierven.
Geweldig dat twintig ouders zich hebben opgegeven
om als hulpouder iets te betekenen voor de school.

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

VERJAARDAGEN
Deze leerlingen zijn jarig geweest in augustus!
7 augustus Giovanni van der Linden (11 jaar)
8 augustus Rens Gouw (11 jaar)
8 augustus Sophiya Maharjan (12 Jaar)
11 augustus Kelsey Lynn van Mourik (7 jaar)
17 augustus Yaren Karsli (10 jaar)
24 augustus Nena Hommerson (8 jaar)
24 augustus Scott Jansen (7 jaar)
25 augustus Amber van Erkom (8 jaar)
26 augustus Shayna Bruin (9 jaar)
26 augustus Merel Tjonk (10 jaar)
26 augustus Jaric Willemsen (12 jaar)
27 augustus Shamena van Elst (8 jaar)

Maandag 9 oktober om 19.30 uur komen we bij elkaar
voor de startbijeenkomst. Mocht u zich op hebben
gegeven als hulpouder, schrijf deze datum vooral in uw
agenda. Mocht u niet aanwezig zijn geweest bij de
MeetUp! maar wel willen helpen, dan kunt u contact
opnemen met Ariane (administratie). Zij is het
aanspreekpunt voor hulpouders.: a.koch@opo-r.nl

Deze leerlingen zijn jarig in september!
1 september Dion van Doesburg (9 jaar)
16 september Mario Salem (9 jaar)
17 september Bilal Maghchach (8 jaar)
18 september Joey Dogan (5 jaar)
22 september Max van Beusichem (4 jaar)
28 september Louisa van Belkum (12 jaar)
28 september Fabio Kalkhoven (9 jaar)
28 september Thomas van Verseveld (10 jaar)
30 september Kaily Smits (10 jaar)
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Wij hopen dat de leerlingen die al jarig geweest zijn
een leuke verjaardag hebben gehad en wij wensen de
leerlingen die nog jarig moeten worden een fijne en
gezellige verjaardag toe!
www.wissel-tiel.nl

VAKANTIEPLANNING
SCHOOLJAAR 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16 okt. t/m 20 okt. 2017
25 dec. 2017 t/m 5 jan. 2018
26 febr. t/m 2 maart 2018
29 maart t/m 2 april 2018
23 april t/m/ 4 mei 2018
10 mei t/m 11 mei 2018
21 mei 2018
16 juli t/m 26 aug. 2018

Studiedagen, alle leerlingen vrij
18 september 2017
19 september 2017
1 november 2017
6 december 2017
29 januari 2018
30 januari 2018
29 maart 2018
30 maart 2018
21 juni 2018
22 juni 2018
6 juli 2018
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