WISSELNIEUWS
Maandag en dinsdag

16 t/m 20 oktober

Herfstvakantie

Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag

1 november
10 november
22 november
1 december
6 december

Studiedag, alle leerlingen vrij
Nationaal schoolontbijt
Schaatsen groepen 7
Sintviering
Studiedag, alle leerlingen vrij

KINDERBOEKENWEEK

De
opening van de
Kinderboekenweek met het
thema “Gruwelijk eng” is op
woensdag 4 oktober gestart
met een lied van Kinderen
voor Kinderen en een
toneelstuk van twee heksen
over kattensoep (juf Riske
en
juf
Ariane).
In alle groepen is dagelijks
voorgelezen
uit
een
spannend griezelboek en de
groepen hebben een week de tijd gehad om zelf een
griezelboek te maken. Deze zijn door de heksenjury
beoordeeld en daar is een winnaar uitgekomen. Het
waren allemaal spannende en mooie boeken, maar het
Monsterboek van groep 4A en 4B heeft de 1e prijs
gewonnen. Zij mogen nu één jaar lang de Wissel-beker
in hun groep houden.
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BEZOEK INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
Op maandag 25 september heeft een inspecteur van de
Inspectie van het Onderwijs een gepland bezoek
gebracht aan onze school. Op deze bezoekdag heeft de
inspecteur gesprekken gevoerd met een groepje
bovenbouw-leerlingen, enkele ouders, een groep
leerkrachten, de directie en het zorgteam. Ook is de
inspecteur in verschillende groepen gaan kijken. Wat
fijn dat de inspecteur heeft geconstateerd dat ons
pedagogische klimaat goed is. Hij geeft aan dat de
leerkrachten een goede werkrelatie met alle leerlingen
hebben. Een mooi compliment! Natuurlijk worden er
door de inspecteur ook verbeterpunten genoemd. Een
verbeterpunt is het maken van een volgende stap in het
werken met leerlijnen en een doorvertaling van onze
grote doelen/plannen naar plannen en doelen op
kortere termijn. Ook is het belangrijk om in alle groepen
nog betere doorgaande lijnen te krijgen wat betreft ons
didactisch handelen. Een inspectiebezoek brengt altijd
een beetje spanning met zich mee, fijn dat we als
oordeel ‘Voldoende’ hebben gekregen. U kunt het
inspectierapport later lezen op de site van de Inspectie
van het Onderwijs.

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Op maandag 9 oktober is de startbijeenkomst van de
activiteitencommissie geweest. Geweldig dat elf ouders
hierbij aanwezig hebben kunnen zijn, wij vonden het
allemaal een gezellige en nuttige avond. Tijdens de
MeetUp! hebben nog veel meer ouders zich opgegeven
om te helpen, maar konden deze avond niet aanwezig
zijn. Geen probleem, we zullen het verslag van deze
avond naar u mailen. Ariane (administratie) is
contactpersoon van de activiteitencommissie en voor
vragen kunt u altijd bij haar terecht (a.koch@opo-r.nl).

www.wissel-tiel.nl

Tijdens deze avond hebben we ook gesproken over een
mogelijke Schoolband door Ouders. Kunt u een
muziekinstrument bespelen en heeft u zin en tijd om bij
bepaalde feestelijkheden op school live-muziek te
spelen? Onze leerlingen zullen dit vast geweldig vinden!

PRENTENBOEKEN GEZOCHT!!

Er is al een ouder met een contrabas en een ouder met
een gitaar. Het zou heel erg leuk zijn als we een
schoolbandje zouden kunnen maken met een aantal
ouders! U kunt zich hiervoor opgeven bij Ariane, zij zal
zorgen dat een gesprek wordt gepland met de ouders
die hiervoor interesse hebben zodat jullie met elkaar
kunnen kijken of dit mogelijk is.

Het is/was Kinderboekenweek! Een week waarin het
lezen (en griezelen ) centraal staat. Wij hebben op
school een mooie zwerfboekenkast. Dit is een kast met
boeken die kinderen mogen pakken (en houden) om te
lezen. Daarna mag het boek terug in de kast of je mag
het doorgeven aan een ander kind die het wel lezen.

VREEDZAME SCHOOL: MEDIATOREN

Maar….. Voor de allerkleinsten zijn er nog maar weinig
boeken. Daarom zijn we op zoek naar prentenboeken
en/of leesboeken voor de beginnende lezer.
Heeft u nog (prenten)boeken in de kast waar u wel
vanaf wilt? U maakt onze kinderen er heel blij mee! U
kunt de boeken inleveren bij de meester of juf.
Als u op school bent mag u met uw zoon/dochter
natuurlijk altijd even in de Zwerfboekenkast snuffelen
en een zwerfboek meenemen.

EVEN VOORSTELLEN: LOGOPEDISTEN

Op onze school leren kinderen door de lessen van De
Vreedzame School hoe ze zelfstandig een conflict
kunnen oplossen met behulp van het stappenplan Praat
het uit! Wanneer kinderen er samen niet uitkomen
kunnen ze de hulp inroepen van een mediator.
Mediatoren zijn speciaal opgeleide medeleerlingen.
Vandaag hebben 20 leerlingen (5 leerlingen uit elke
groep: 7a, 7b, 8a en 8b) hun diploma gekregen voor het
volgen van de opleiding tot mediator. Zij hebben
afgelopen drie week geoefend met elkaar en met
enkele juffen om dit zo goed mogelijk te gaan doen. Wat
een talent hebben we hier op school!
Onze nieuwe mediatoren zullen na de herfstvakantie in
koppels van twee één dag per week tijdens hun pauze
andere leerlingen kunnen helpen om hun conflict op te
lossen.
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Zoals u weet werkt er een schoollogopediste op onze
school: Riske Hengstermann. Daarnaast werken er
sinds enkele weken twee praktijklogopedisten:
Marianne van Leussen en Anouk Slagter. Zij stellen zich
aan u voor:
Mijn naam is Marianne
van Leussen-Besseling en
ik ben 36 jaar, ben
getrouwd en heb een
zoontje van 3 jaar. Sinds
11 jaar ben ik werkzaam
als logopediste bij
Logopedie- en
Dyslexiepraktijk Tiel.
In 2004 ben ik
afgestudeerd aan de HAN in Nijmegen. Daarna ben ik
werkzaam geweest in het speciaal onderwijs, een
medisch kinderdagverblijf, een verpleeghuis en de
laatste 11 jaar in onze praktijk.

www.wissel-tiel.nl

De kinderen van de Wissel logopedisch begeleiden zie
ik als een leuke, nieuwe uitdaging waar ik erg veel zin
in heb!
Ik werk op de maandag de hele dag op de Wissel.
Op de woensdag en de vrijdag werk ik op de praktijk.
Graag tot ziens!

Mijn naam is Anouk Slagter, 23
jaar en ik woon in Tiel.
In 2015 ben ik afgestudeerd aan
de opleiding Logopedie aan de
Hogeschool Utrecht. Ik heb
stage gelopen en gewerkt in
een praktijk, verpleeghuizen en
revalidatiecentra. Ik ben op het
moment werkzaam in een
verpleeghuis en
revalidatiecentrum. Sinds kort werk ik ook als
logopediste bij Logopedie- en Dyslexiepraktijk Tiel.
Op de donderdag werk ik op SBO De Wissel. Ik heb er
veel zin!

WELKOM

VERJAARDAGEN
Deze leerlingen zijn jarig in oktober!
4 oktober Yassir Mouhout (7 jaar)
5 oktober Batin Bayram (11 jaar)
10 oktober Betty Timisela (11 jaar)
10 oktober Britt Versluis (9 jaar)
12 oktober Angelique van Oort (12 jaar)
13 oktober Hendrikus Jonkerman ( 9 jaar)
14 oktober Riekie Swinkels ( 8 jaar)
16 oktober Lucas Sinke (9 jaar)
17 oktober Anna-Lé Vermeulen (11 jaar)
17 oktober Kaithlyn van Verseveld (9 jaar)
18 oktober Gerrit-Jan de graaf (11 jaar)
18 oktober Jaylynn Tijssen ( 8 jaar)
19 oktober Kerem Yildiz (7 jaar)
22 oktober Mats Bijl (12 jaar)
23 oktober Angelino Swinkels (7 jaar)
26 oktober Indy Wingens (7 jaar)
29 oktober Lucas Timmer (10 jaar)
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!

VAKANTIEPLANNING
SCHOOLJAAR 2017-2018
Na de herfstvakantie zullen vijf nieuwe leerlingen op
De Wissel starten. We wensen jullie en jullie ouders
een fijne tijd op onze school.
Welkom: Ennis Barnes in groep 3, Rayan Kacemi en
Jayson Janssen in groep 4A en Wesley de Wijs en Isabel
Verton in groep 4B

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

HERFSTVAKANTIE
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie!!!!
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Studiedagen, alle leerlingen vrij
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

www.wissel-tiel.nl

