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Ma t/m Vrij
Vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

26 febr t/m 2 maart
9 maart
23 maart
29 maart
30 maart
2 april

Voorjaarsvakantie
NL Doet
Landelijke opschoondag
Studiedag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Tweede paasdag, vrije dag

CARNAVAL

INVALPROBLEMEN

Op 9 februari hebben we carnaval gevierd op de Wissel.
We zijn deze ochtend gestart met de polonaise in de
ronde hal. Veel kinderen, juffen en meesters waren
verkleed. De groepen 1 t/m 5 en de Nieuwkomersklas
hebben meegedaan aan de Playbackshow. De groep van
juf Marja won de eerste prijs, de kinderen hadden
enorm veel werk van hun kostuums gemaakt. Alle
andere groepen de tweede prijs. De groepen 6 t/m 8
gingen spelletjes doen in de grote gymzaal.

Zoals u met regelmaat kunt lezen in de media zijn er
grote invalproblemen in het basisonderwijs. Ook onze
school heeft hier helaas mee te maken. Wij hebben op
dit moment vier langdurig zieke collega’s. Sylvia is sinds
de zomervakantie afwezig en zij wacht op een passend
revalidatietraject. Jeannette is sinds de kerstvakantie
ziek thuis na een val in het zwembad en dit zal nog
meerdere maanden gaan duren. Stella en Anke zijn
weer met regelmaat in school te vinden en werken
beiden
op
arbeidstherapeutische
basis.
Het is jammer genoeg nog niet in alle groepen gelukt om
te zorgen voor stabiliteit in de ziektevervanging naast de
vaste leerkracht (in groep 7B op donderdagen en in
groep 6A op vrijdagen nog niet). We hopen dat dit op
korte termijn wel zal lukken. Tot die tijd werken we
zoveel
mogelijk
met
‘losse’
invallers.

NL DOET
Op 9 maart is de landelijke vrijwilligersdag NLdoet. Dit
jaar komt het bedrijf EromesMarko uit Wijchen met 24
personeelsleden bij ons op school om allerlei klussen te
doen. Wat fijn dat ze voor De Wissel hebben gekozen!
De ochtend staan de leerkrachten natuurlijk gewoon
voor de groep, in de middag zullen zij de
personeelsleden van EromesMarko helpen.
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Afgelopen tijd zijn er verschillende leerkrachten
uitgevallen met griepklachten en ook dan doen we onze
uiterste best om te zorgen voor goede vervanging of we
verdelen de leerlingen over de andere groepen. Mocht
dit een keer niet lukken of wenselijk zijn, dan hopen we
op uw begrip. We zullen in deze gevallen, als het echt
niet anders kan, u vragen om uw zoon/dochter thuis te
laten.

Mocht u toevallig iemand kennen die graag wil werken
in het basisonderwijs? Bij stichting OPO-R (www.opor.nl) staat de vacature voor leerkracht in de flexpool uit.

www.wissel-tiel.nl

AFSCHEID JUF RISKE EN JUF BERRIE
Vorige week donderdag hebben we afscheid genomen
van juf Riske en afgelopen maandag hebben we
afscheid genomen van juf Berrie. Juf Riske heeft een
andere baan en gaat werken bij kinderdagcentrum
Flipje als logopedist en juf Berrie is met pre-pensioen
gegaan. Deze twee zeer gewaardeerde collega’s zullen
wij enorm gaan missen.

WELKOM
Na de voorjaarsvakantie starten drie nieuwe leerlingen
bij ons op school:
Lidewij van Nimwegen in groep 4B van juf Rozemarijn
Adam Bentaleb in groep 5B van juf Annette
Yigit Almaci in groep 5A bij juf Peggy.
Christino Swinkels is sinds kort gestart bij juf Inge in
groep 1.
Wij wensen iedereen een hele fijne tijd op de Wissel.

ZELFSTANDIG WERKEN
De kleuters kunnen al een tijdje zelfstandig werken aan
een tafel met de time timer. Dat vinden wij ontzettend
knap. Een grote opsteker voor de kleuters!
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KOOKLES
Vanaf 6 februari is de keuken weer in gebruik. Elke
maandag gaat juf Ariane met leerlingen iets lekkers
maken. Wij vinden niet alleen leren koken belangrijk,
maar in de keuken leer je ook rekenen (wegen en
meten), begrijpend lezen (recepten) en samenwerken.
Iedere maandag komen drie groepjes leerlingen aan de
beurt. Deze groepjes krijgen drie weken achtereen
kookles. We starten bij de groepen 8 en deze gaan een
voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert maken.

www.wissel-tiel.nl

CIRCUSVOORSTELLING
Dinsdag 20 februari hebben de kleuters een
circusvoorstelling voor hun ouders gegeven. Wat een
feest was dat!! Er waren twee circusdirecteuren,
leeuwentemmers, koordansers, googelaars en
natuurlijk clowns.

Ook groep 5B heeft groep 8B bedankt met een mooi
hart en wat lekkers…. dit voor de fijne samenwerking
met lezen.

LANDELIJKE OPSCHOONDAG

Vrijdag 23 maart doet de Wissel mee met de landelijke
opschoondag. De hele ochtend gaan we met groepen
leerlingen de omgeving rondom school ontdoen van
zwerfvuil. Dit past goed bij het huidige thema van de
Vreedzame School.

HET VERGETEN KIND
WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR
Momenteel zijn we bezig met het thema “We hebben
Hart voor Elkaar”. Groep 1/2 en groep 6B hadden deze
week hart voor elkaar. Alle leerlingen uit groep 6B
hebben een keertje geholpen bij de kleuters. Als
bedankje kregen alle kinderen uit groep 6B een hart
van de kleuters.
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Op Valentijnsdag heeft iedere groep een berichtje
gestuurd naar “Het vergeten kind”. Ook hebben we
speelgoed ingezameld voor de speelgoedbank KLESTEO
in Tiel. Veel kinderen hebben speelgoed mee gebracht.
Wat een mooi gebaar is het om iets van jezelf weg te
geven voor een ander.

www.wissel-tiel.nl

Op vrijdag 23 februari kwam de voorzitster van de
speelgoedbank het een en ander vertellen over
KLESTEO aan alle leerlingen van de Wissel en nam ze al
het speelgoed in ontvangst. Bedankt iedereen voor de
mooie spullen!

29 maart Dyon Krouweel (12 jaar)
31 maart Alisha Oomen (11 jaar)
31 maart Jayson Janssen (8 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
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 maart 2018
30 maart 2018
21 juni 2018
22 juni 2018
6 juli 2018

VERJAARDAGEN
Deze leerlingen zijn jarig geweest in februari!
1 februari Omar el Hadri (11 jaar)
5 februari Cian van Bemmel (10 jaar)
5 februari Esmee van der Spoel (12 jaar)
10 februari Jayvano Haas (8 jaar)
10 februari Bram Timmer (12 jaar0
12 februari Jordy van den brink (9 jaar)
14 februari Valentijn Habibi (9 jaar)
15 februari Stacey van Tuil (10 jaar)
16 februari Max van Nuenen (13 jaar)
18 februari Reshum van Pouderoijen (13 jaar)
23 februari Ivo Schoots (10 jaar)

VOORJAARSVAKANTIE
Wij wensen jullie allemaal een fijne voorjaarsvakantie.
Een we zien jullie graag maandag 5 maart weer op
school!

Deze leerlingen zijn jarig in maart!
1 maart Djezzy Bellaard (10 jaar)
1 maart Ramona van Meerten (9 jaar)
10 maart Hector Lera Cosio (11 jaar)
11 maart Gert-Jan van Veenendaal (13 jaar)
12 maart Mehnoush Atai (10 jaar)
14 maart Antonio Abrahams (12 jaar)
17 maart Johan Minnebreuker (13 jaar)
17 maart Anthony van de Weerd (13 jaar)
18 maart Burhan Rahmat (12 jaar)
24 maart Mike van Baaren (11 jaar)
26 maart Julian Drijver (11 jaar)
26 maart Suphican Yildrim ( 11 jaar)
28 maart Maria van Rijn (11 jaar)
28 maart Maryam Qasri (8 jaar)
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