WISSELNIEUWS
Maandag t/m vrijdag

15 jan t/m 26 jan.

Toetsweken

Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Woensdag
Dins- en donderdag
Maan- t/m vrijdag

29 januari
30 januari
9 februari
14 februari
20 en 22 februari
26 feb. t/m 2 maart

Studiedag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Carnavalsviering
Eindgesprekken schoolverlaters
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie

DE TWEEDE HELFT VAN HET SCHOOLJAAR
De kerstvakantie is voorbij en de tweede helft van het
schooljaar is weer begonnen. Wat is de eerste helft van
het schooljaar omgevlogen! Het is ons helaas niet gelukt
om zoals gepland, nog voor de kerstvakantie een
WisselNieuws te versturen. Vandaar dat we in deze
editie ook nog terugkijken op leuke activiteiten in de
maanden november en december.
In de tweede helft van het jaar staan weer veel leuke en
soms spannende dingen op de agenda. We starten
vandaag met onze toetsweken; veel kinderen vinden dit
leuk en sommigen vinden dit een beetje spannend. In
de groepen worden de ‘midden’- toetsen afgenomen en
kan per onderdeel gekeken worden hoe het staat met
de vorderingen op individueel en op groepsniveau. De
individuele resultaten worden meegenomen op het
rapport van uw kind. Deze rapporten ontvangt u voor
de voorjaarsvakantie. Jaarlijks analyseren we de
resultaten op groeps- en schoolniveau om zodoende
ons onderwijs te kunnen blijven verbeteren.
We hebben daarna nog leuke schoolbrede feesten (bijv.
Carnaval) en natuurlijk ook gezellige activiteiten in de
groepen op de agenda staan. We maken er weer een
gezellige, leerzame en fijne tijd van!

FIETSENMAKER GEZOCHT!
Wij zijn heel erg blij met alle hulp van ouders. Naast de
hulp bij het versieren, de hulp met jaarfeesten en hulp
bij het knutselen van onze rekenmaterialen, zijn we nu
ook nog op zoek naar een ‘fietsenmaker’.
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Wij zijn op zoek naar een moeder, vader, opa/oma of
buurtgenoot die het leuk vindt om eens per week een
uurtje of twee uurtjes met twee leerlingen onze fietsjes
en skelters rijdend te houden. Het gebeurt met
regelmaat dat deze een tijdje uit de ‘running’ zijn
vanwege een lekke band of een losse ketting. Wat zou
het fijn zijn als we alles zo goed mogelijk rijdend kunnen
houden! Bent of kent u iemand die hiervoor interesse
heeft, dan kunt u zich melden bij de administratie (per
mail: wissel@opo-r.nl ) of bij de directie.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Vrijdag 10 november deden we met de hele school mee
aan het Nationaal Schoolontbijt. Van het Nationaal
schoolontbijt hebben we allemaal lekkere broodjes,
lekker broodbeleg, komkommer, tomaatjes, melk,
yoghurt en fruit gekregen. De dag beginnen met een
gezond ontbijt is heel belangrijk, dit hebben we ook in
een les die bij het Nationaal Schoolontbijt hoort
geleerd. Uw kind heeft geleerd hoe belangrijk elke dag
ontbijten is en wat hij/zij ’s ochtend het beste kunt eten.
Helpt u mee om dit ontbijt zo gezond mogelijk te
maken?
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SCHAATSEN GROEPEN 7
De groepen 7 hebben eind november weer een heerlijke
schaatsochtend gehad. De ouders die voor vervoer
hebben gezorgd bedanken wij hierbij vriendelijk, want
zonder uw hulp is het niet mogelijk om naar de
schaatsbaan te komen.

hebben surprises voor elkaar gemaakt. Het was een
heel gezellige ochtend.
Op 5 december zijn we met de hele school naar de
bioscoop geweest om de Sintfilm te bekijken. Dat was
een heel geslaagd Sinterklaas-uitje!

OPROEPJE
Robin Boyer uit groep 6 is al een tijdje een wit/rode
handdoek kwijt met de afbeelding van Flipje erop. De
handdoek heeft emotionele waarde en daarom zou het
heel fijn zijn als deze terug komt. Misschien is de
handdoek in de tas van iemand anders terecht
gekomen. Mocht u zo’n handdoek tegengekomen zijn in
de tas van uw zoon of dochter, wil u die dan mee geven
naar school? Degene die hem terugbrengt ontvangt een
leuke attentie van de moeder van Robin.

PENNENACTIE
Er zijn dit jaar weer heel veel pennen verkocht.
Bedankt iedereen! Samen met de leerlingenraad zijn
we in overleg hoe we aankomende jaren ons
schoolplein/buiten spelen willen verbeteren. Uit dit
overleg is een top 3 gekomen:
- Verbeteren van het voetbalveldje
- Uitbreiden van ons rijdend materiaal: fietsjes, skelters
etc.
- Aanschaf van een 4-persoons wip.
De opbrengsten van de pennenverkoop, het pleinfeest
en sponsorloop zullen we hiervoor inzetten.

SINTERKLAASFEEST
Sinterklaas en de hoofdpiet kwamen op een duofiets
met een boot erachter aan op de Wissel. De andere
twee pieten kwamen op skeelers en een step. Amerigo
was namelijk ziek. De groepen 1 t/m 5 hebben voor de
Sint en zijn pieten opgetreden. De groepen 6 t/m 8
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JUF PEGGY 40-JARIG JUBILEUM
Op 7 december 2017 vierde juf Peggy dat zij die dag
precies 40 jaar als juf werkt. Juf Peggy werd ontvangen
door alle leerlingen, juffen en meesters die
bellenblazend een lange haag op het schoolplein
hadden gemaakt. Ze is daarna met haar eigen groep
heerlijk gaan ontbijten. Ook heeft ze een prachtige vaas
van de leerlingen van groep 5A gehad en mooie
bloemen om in de vaas te zetten. De rest van de dag is
ze in het zonnetje gezet door (oud)collega’s, leerlingen
en teamleden.
Na de kerstvakantie zijn de volgende leerlingen bij ons
op de Wissel gekomen:
Joey van Hensbergen in groep 1/2
Souhaila el Karziza in groep1/2
Jörn van Riet in groep 1/2
Nils van Keulen in groep 4A
Celine Broekhuizen in groep 4B
Ivo Schoots in groep 5A
Annalena Netten in groep 5B
Wij heten jullie van harte welkom en wij wensen jullie
een fijne tijd op de Wissel.

1e PRIJS KLEURWEDSTRIJD
Van der Valk Tiel had een leuke kleurwedstrijd uitgezet
voor de groepen 1 t/m 5 van alle basisscholen in Tiel. De
klas met de meeste inzendingen van alle scholen uit Tiel
heeft een ontbijt bij van der Valk gewonnen, helaas viel
de Wissel niet in de prijzen, maar de allermooiste
kleurplaat is wel door een leerling van de Wissel
gemaakt. Britte van Buuren heeft de 1e prijs gewonnen
met haar prachtig gekleurde kleurplaat. Sinterklaas en
zijn pieten hebben deze prijs aan Britte overhandigd. Zij
heeft een bon van Intertoys ter waarde van 50 euro
gewonnen en ze stond met deze foto in de Zakengids.
Gefeliciteerd Britte, wij zijn trots op jou!
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KERSTVIERING
De kerstviering was weer een gezellig samenzijn.
De leerlingen en leerkrachten hebben gezamenlijk
gedineerd. En wat zijn er een lekkere dingen gemaakt en
meegebracht! Bedankt ouders voor een heerlijk
kerstdiner.
Veel ouders bleven in de vierkante hal wachten en
konden van onze fantastische hulpouders een kopje
soep met wat stokbrood of koffie en thee nuttigen.
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13 december Quassim Akrouni (10 jaar)
14 december Jesse van Kranenburg (9 jaar)
15 december Xavier Bliekendaal (9 jaar)
15 december Jasper van Haarlem (8 jaar)
21 december Dalano Odding (7 jaar)
Deze leerlingen zijn jarig in januari:
3 januari Diler Khudaida (7 jaar)
10 januari Tesfahiwet Nguse (10 jaar)
11 januari Lean van Doesburg (8 jaar)
11 januari Ezauella van Leijen (12 jaar)
12 januari Dico Visser (12 jaar)
17 januari Thabélo den Hartog (12 jaar)
20 januari Ellie Janne Prijn (7 jaar)
21 januari Bruce Planting (10 jaar)
23 januari Yusuf Can Ayaz (13 jaar)
29 januari Murat Cetin (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!

ZWAGERSCHAPSVERLOF VOOR JUF TAMARA
Juf Tamara kan genieten van haar zwangerschapsverlof.
Wij wensen haar succes met de laatste loodjes.

VERJAARDAGEN
Deze leerlingen zijn jarig geweest in november:
1 november Loena Veer (7 jaar)
3 november Milan Copier (11 jaar)
3 november Franklin Taw (7 jaar)
5 november Wesley de Wijs (8 jaar)
8 november Leonardo van den Broek (10 jaar)
8 november Lieke van Ek 10 jaar)
8 november Eline Janssen ( 10 jaar)
9 november Laurien Middag (8 jaar)
11 november Rayan Kacemi (8 jaar)
14 november Ziggy Vogelzang (8 jaar)
15 november Imane el Madaoui (8 jaar)
16 november Melody Gerritsen ( 10 jaar)
16 november Jesse van der Heijden (12 jaar)
18 november Alexander de Jongh (8 jaar)
19 november Britte van Buuren (10jaar)
19 november Tygo van Steenis (6 jaar)
22 november Mika Haisch (12 jaar)
Deze leerlingen zijn jarig geweest in december:
9 december Franciska Chikido (11 jaar)
11 december Samiyah Maalin (6 jaar)
11 december Fernando de Man (12 jaar)
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VAKANTIEPLANNING
SCHOOLJAAR 2017-2018
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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
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

vanaf 22 januari
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