WISSELNIEUWS
Vrijdag

20 april

Koningsspelen

Maandag t/m vrijdag
Donderdag en vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Maandag t/m vrijdag

23 april t/m 4 mei
10 en 11 mei
15 mei
22 mei
28 mei t/m 8 juni

Meivakantie
Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij
Sportdag groepen 1 t/m 4
Sportdag groepen 5 t/m 7
Toetsweken

KONINGSSPELEN

LANDELIJKE OPSCHOONDAG

Wat een prachtige dag was het vandaag! In een heerlijk
zonnetje hebben we met de kinderen, juffen en
meesters een heerlijke Koningsspelen-dag gehad. We
zijn gestart met het lied Fitlala op het schoolplein samen
met de ouders, daarna een lekker ontbijtje en een
sportief spelletjescircuit. Het was een feest!
Wij wensen iedereen een heerlijke meivakantie.

Vrijdag 23 maart deed de Wissel mee aan de landelijke
opschoondag. Alle groepen gingen onder begeleiding,
gewapend met een grijper en een afvalzak in de buurt
van de school zwerfvuil oprapen. De leerlingen waren
hier erg enthousiast over en gingen fanatiek aan de
gang. Dit werd zeer gewaardeerd door onze
buurtbewoners. Raphael Drent, een fotograaf van de
Gelderlander heeft een paar foto’s gemaakt, zodat er
een mooi artikel geplaatst kon worden in de
Gelderlander en in de Stad Tiel.

STAKING IN GELDERLAND WOENSDAG 30 MEI
Zoals u weet wordt in heel Nederland door leerkrachten
en schoolleiders actie gevoerd voor een eerlijk salaris en
minder werkdruk. Na de landelijke stakingsdagen, is nu
een estafettestaking in de provincies gaande. Op
woensdag 30 mei zullen de leerkrachten in Gelderland
en
Overijssel
gaan
staken.
PO in actie is een groep van ruim 44.000 leerkrachten
uit het primair onderwijs die een noodkreet laten horen.
Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden dan
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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
dienst zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen
als
we
nu
niets
doen.
Ook op onze school ervaren we dit probleem volop en
hopen ook deze keer weer op uw steun.
Na de meivakantie zult u meer informatie ontvangen
over de stakingsdag.

TEAM DE WISSEL
Vandaag neemt Eric Mathijssen afscheid. Hij is vanaf de
zomervakantie interim-intern begeleider voor onze
onderbouw. Eric, bedankt voor al je kennis en
betrokkenheid.
Na de meivakantie komt Monique Schiks ons team
versterken als intern begeleider voor de onderbouw
(groep 1 t/m groep 5). Zij heeft veel kennis en ervaring
in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs
(Entrea onderwijs). Monique zal op dinsdag, donderdag
en vrijdagochtend op De Wissel aanwezig zijn.
Na de meivakantie wordt Anne Diepenveen onze
nieuwe invalkracht. Zij zal op woensdag, donderdag en
vrijdag in verschillende groepen invallen.
Welkom Monique en Anne!

Noteert u dit vooral in uw agenda: Dinsdagmiddag 12
juni SPONSORLOOP.
We hopen op een grote opbrengst zodat we een deel
van onze schoolpleinwensen kunnen waarmaken.

PASEN
Op 28 maart vierde de wissel Pasen. Voor de
onderbouw kwamen Haassie Paas en Juffrouw Kip weer
een voorstelling geven. Ook hadden we een
kookwedstrijd “Heel de Wissel kookt”. Alle groepen
hebben een gerecht gemaakt met een ei voor de
kookwedstrijd “Blij met een ei”. Haassie Paas en
Juffrouw Kip deden de jurering. Er was zoveel lekkers
gemaakt, eiersalade, pannenkoeken, ei in bladerdeeg
dat het maar lastig kiezen was voor Haassie Paas en
Juffrouw Kip.

LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad heeft dit schooljaar al zes keer
vergaderd. De groepen 5 tot en met 8 hebben allemaal
een vertegenwoordiger gekozen die zitting neemt in de
leelringenraad.
We hebben dit jaar de volgende onderwerpen
besproken:
- gesprek met leerlingenraad en onderwijsinspecteur
- schoolplein inrichting: plan voor 5 jaar gemaakt
- gedrag van leerlingen op de wc
Geweldig dat de leerlingen zo goed meedenken en de
verantwoordelijkheid nemen om gezamenlijk
problemen op te lossen.
In de laatste vergadering hebben we besloten om op
dinsdag 12 juni een sponsorloop te houden. De
opbrengst (samen met de opbrengst van de
pennenactie) zullen we besteden aan andere
voetbaldoeltjes, we willen het voetbalhek een deel
dicht laten maken zodat de bal niet zo snel uit het veld
rolt en we willen rijdend materiaal (skelter, trike etc.)
aanschaffen. Na drie jaar is onze trike afgeschreven en
we willen graag een nieuwe!
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SLAKKEN IN GROEP 4B
Van Stichting Duurzaam Rivierenland hebben we een
leskist over slakken geleend. Hierin zat veel materiaal
waarmee we lekker aan de slag konden. Allereerst
moesten er slakken gezocht worden maar waar vind je
deze en waar zijn ze zeker niet?
Eenmaal gevonden wat moet je dan doen om ze goed te
verzorgen? Allemaal vragen waar we deze week
antwoorden op hebben gekregen. Maar... dat het huisje
van de huisjesslak niet leeg is maar dat daar het hart, de
longen en de darmen in zitten, was toch wel heel
speciaal om te horen. Zo ook de woorden: tentakels en
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rasptong. En dat slakken eitjes leggen en een slijmspoor
maken. Hoe dit in zijn werk gaat konden we met een
vergrootglas heel goed op een glasplaatje bekijken.

Eén ding is zeker, de kinderen kijken na deze lessen met
hele andere ogen maar een slak en kunnen ons er heel
veel over vertellen !

KOOKLES
Groep 7A heeft op drie weken
lang op dinsdag kookles
gehad. Ze hebben een
gezonde wrap, bami en een
hartig gevuld
bladerdeeghapjes gemaakt.
Het was heel gezellig met de
leerlingen van groep 7A.

Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 7B
gekookt; een gebonden tomatensoep. Alle juffen en
meesters zijn daar heel blij mee, want de kinderen delen
graag. Na de meivakantie krijgen de leerlingen van
groep 7B nog twee keer kookles.
Vanaf half mei zijn de groepen 6 aan de beurt voor
kookles! De meeste leerlingen genieten enorm van de
kooklessen.

OUDERS GEZOCHT VOOR DE GMR
Maak verschil in de GMR!
Binnenkort worden er weer verkiezingen gehouden ten
behoeve van nieuwe leden voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting
OPO-R.
Na de meivakantie starten er drie nieuwe leerlingen bij
ons op school.
Jelle Lantinga in groep 5B
Ivy Reckers in groep 1/2
Djo Barry in groep 4A

In de GMR maakt u bovenschools verschil voor zaken
die alle personeelsleden, leerlingen en ouders raken. U
bent klankbord voor het bestuur van OPO-R,
controleert de gang van zaken en werkt nieuwe ideeën
uit met werkgroepen.

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne tijd op de
Wissel.

Een paar wapenfeiten uit de afgelopen jaren waar de
GMR mee bezig is geweest:

WISSELNIEUWS | April 2018

www.wissel-tiel.nl

- Selectiegesprekken en advies algemeen bestuurder
en directeur OPO-R
- Advies investeringsgelden OPO-R t/m 2020
- Aanzet tevredenheidsonderzoeken (ouders/
leerlingen/personeel) alle scholen OPO-R + controle
acties
- Bijsturing communicatieprioriteiten OPO-R
- Bijsturing imagoprioriteiten OPO-R intern en extern
- Advies mobiliteitsbeleid
- Advies werkdrukbeleving-onderzoek
- Advies ICT
- Advies functieprofielen personeelsleden
Leden van de GMR worden gekozen door de MR-leden
van alle 12 scholen van de OPO-R. Het is niet nodig om
in een MR zitting te hebben om u verkiesbaar te stellen
voor de GMR. GMR-leden worden gekozen voor 2 jaar
en kunnen zich daarna herkiesbaar stellen. Eenmaal
gekozen bent u in functie vanaf de aanvang van het
schooljaar 2018-2019. De GMR komt zo’n vijf a zes
keer per jaar bij elkaar op de verschillende scholen van
OPO-R.
U als ouder van één of meer leerlingen op onze school
kan dus invloed hebben op het totale beleid van OPOR. Hoe: door u verkiesbaar te stellen. Dat kan tot en
met 9 mei 2018. Als er meer dan 6 ouders zijn die zich
kandidaat stellen, moeten er verkiezingen worden
gehouden. Dat is dan van 21 mei tot 4 juni 2018.
U kunt u per email aanmelden bij de verkiezingscommissie, waarop u het kandidaatformulier krijgt
toegestuurd: g.vreeburg@opo-r.nl

7 mei Guney Yildiz (6 jaar)
7 mei Kuzey Yildiz (6 jaar)
8 mei Sanne Vahlkamp (8 jaar)
9 mei Ethan Bout (12 jaar)
10 mei Farah Alsakban (12 jaar)
12 mei Justin Pluim (9 jaar)
16 mei Dylano van Verseveld (12 jaar)
27 mei Deniz Karacan (13 jaar)

Wij hopen dat de leerlingen die al jarig geweest zijn
een leuke verjaardag hebben gehad en we wensen de
leerlingen een fijne en gezellige verjaardag toe!

VAKANTIEPLANNING
SCHOOLJAAR 2017-2018
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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
21 juni 2018
22 juni 2018
6 juli 2018

MEIVAKANTIE
Wij wensen jullie allemaal een fijne meivakantie.
Een we zien jullie graag maandag 7 mei weer op school!

VERJAARDAGEN
Deze leerlingen zijn jarig in april!
8 april Driekus Swinkels (10 jaar)
9 april Isabel Verton (9 jaar)
13 april Emma van Wijk (11 jaar)
14 april Ahmet Ayaz (9 jaar)
15 april Oliwia Wilk (10 jaar)
18 april Krijn Hordijk (12 jaar)
20 april Thijs van Rijswijk (11 jaar)
26 april Senna Amghar (12 jaar)
26 april Wasim Maziaini (12 jaar)
26 april Benjamin Toornstra (10 jaar)
Deze leerlingen zijn jarig in mei!
1 mei Fatmanur Ayaz (12 jaar)
1 mei Mete Batuham Bayram (7 jaar)
1 mei Fenna Schuijl (6 jaar)
4 mei Colin Ipskamp (9 jaar)
5 mei Dylano Brugman (7 jaar)
5 mei Jörn van Riet (7 jaar)
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