WISSELNIEUWS
Dinsdag en donderdag

26 en 28 juni

Rapportgesprekken, groep 1 t/m 7

Dinsdag 12.30 uur
Woensdag

3 juli
4 juli

OUDER-BEDANK-LUNCH, alle hulpouders welkom!

Donderdag

5 juli

Vrijdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag

6 juli
11 juli
11 juli
13 juli
16 juli t/m 26 aug.

Schoolreisje groep 3 t/m 7
Studiedag, leerlingen vrij
Meedraaiochtend nieuwe lln en kennismaking nieuwe groep
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag

Schoolreisje kleutergroep

GROEPEN 2018-2019

ZOMERVAKANTIE

SUIKERFEEST OP DE WISSEL

Zoals elk jaar worden aan het einde van het jaar nog
veel leerlingen bij onze school aangemeld. In overleg
met de leerkrachten (van dit, vorig en volgend jaar),
het zorgteam en ondersteuners zijn we bezig met het
formeren van de nieuwe groepen voor volgend
schooljaar. Zoals het er nu uit ziet zullen we na de
zomervakantie starten met 14 groepen (nu hebben we
12 groepen). Met veel zorgvuldigheid delen we de
nieuwe groepen in. We kijken daarbij naar de
ondersteuningsvraag van de kinderen, vriendjes/
vriendinnetjes, verdeling jongens/meisjes etc.
Uiterlijk vrijdag 6 juli zullen we de groepsverdeling
vaststellen en deze zal op maandag 9 juli met de
kinderen mee naar huis worden gegeven. Op
woensdag 11 juli zullen alle kinderen in hun nieuwe
groep kennis kunnen maken met hun nieuwe
leerkracht en klasgenootjes.

GOEDE BUREN
Tegenover onze school staat Pluryn, woongroep voor
mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Bij
het halen en brengen wordt er logischerwijs op de stoep
gewacht totdat de leerlingen uit zijn. Zou u rekening
willen houden met het vrijhouden van de ingang van de
woongroep? Soms is het erg druk met taxi’s en ouders
die hun kinderen ophalen en daardoor hebben zij
moeite om hun voordeur binnen te komen. Namens de
begeleiders van Pluryn, alvast bedankt.
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Op woensdag 20 juni hebben we voor de eerste keer het
Suikerfeest gehouden op onze school. We zijn in de

www.wissel-tiel.nl

Vreedzame School-lessen bezig met het thema: ‘We zijn
allemaal anders’. In elke groep is eerst een filmpje
gekeken over het Suikerfeest. Daarna was er ruimte om
vragen te stellen aan een ouder en twee leerlingen van
de Nieuwkomersklas over de ramadan en het
Suikerfeest. Natuurlijk waren er ook heerlijke hapjes.
Alle ouders die hebben geholpen om er een fijne
ochtend van te maken, bedankt! Ook een grote
opsteker aan de leerlingen van de Nieuwkomersklas die
in de groepen hebben verteld over het feest.

OUDER-BEDANK-LUNCH
Op dinsdag 3 juli houden we om 12.30 uur onze
jaarlijkse lunch om ouders te bedanken voor alle hulp.
Alle ouders die ons dit jaar hebben ondersteund, in
welke vorm dan ook, zijn van harte welkom.
Dus; heeft u dit jaar geholpen met luizenpluizen, in de
bibliotheek, versieren, knutselen van rekenactiviteiten,
verzorgen van vervoer van en naar excursies/kamp,
geholpen bij activiteiten en dergelijke.... u bent van
harte welkom! Voor u organiseren we deze lunch.
U kunt zich hiervoor aanmelden: wissel@opo-r.nl

De 60 meter sprint.

MEDIATORENTEAM 2017-2018
De mediatoren zijn naar de Action geweest, dat was
leuk daar hebben we dingen voor in de mediatorenruimte gekocht. Van het geld dat over was hebben
we toen ijs gekocht met juf José en meester Hidde
zijn we gegaan.

SPORTDAGEN
Wat hadden we een prachtig weer tijdens de sportdag.
De leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 hebben er met
elkaar een hele gezellige ochtend van gemaakt.

Mediator zijn is leuk maar je moet het kunnen en
geduld hebben. Het is alleen in de pauze en je hebt
ook besprekingen. Dan vertel je wat er anders moet
of beter kan of wat erbij kan. Als je ideeën hebt dan
kun je dit ook bespreken met de anderen. Als ze het
een goed idee vinden gebeurt het. Dan komt het in
de mediatoren kamer of het moet niet door kunnen
gaan.
Owen (Groep 8B)

De belangrijkste prijs die je die dag kunt winnen is toch
wel de sportiviteitsprijs. Het was lastig kiezen dit jaar,
omdat alle leerlingen erg sportief waren. Het groepje
van juf Judith heeft uiteindelijk de sportiviteitsprijs
gewonnen. Gefeliciteerd!!
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AFVAL
VERJAARDAGEN
Deze leerlingen zijn jarig (geweest) in juni:
1 juni Chloe Versteeg (8 jaar)
5 juni Levi den Otter (7 jaar)
8 juni Koen van Dillen (7 jaar)
9 juni Mohammed Arkiza (10 jaar)
10 juni Jelte Albers (6 jaar)
10 juni Paskalle Weldam (13 jaar)
11 juni Damian van Bekkum (12 jaar)
11 juni Roy Gooijer (13 jaar)
11 juni Jip van Leeuwen (11 jaar)
19 juni Joey van Hensbergen (5 jaar)
20 juni Annalena Netten (9 jaar)
21 juni Owen Serbee (13 jaar)
28 juni Djo Barry ( 8 jaar)
29 juni Indy van de Wardt (12 jaar)
Deze leerlingen zijn jarig in juli:

Zoals u op de foto kunt zien hebben wij enorm veel afval
van de pakjes drinken die de leerlingen mee nemen. Wij
willen u vragen om hier rekening mee te houden en uw
zoon of dochter een hervulbare beker met drinken mee
te geven. Dit zal heel veel schelen in de berg afval en is
veel beter voor het milieu.

SPONSORLOOP
Op dinsdag 12 juni hadden wij onze jaarlijkse
sponsorloop.
Het weer was uitermate geschikt voor een sportieve
activiteit in de buitenlucht. De leerlingen deden
ontzettend hun best en hebben flink wat rondjes bij
elkaar gerend.
We hebben bijna al het sponsorgeld binnen en we
hebben alvast een nieuwe trike en twee voetbaldoelen
gekocht. Zodra het hele bedrag bekend is zullen we dit
via Facebook bekend maken.
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1 juli Modibo N’Diaye ( 11 jaar)
4 juli Robin Boyer (10 jaar)
7 juli Tülin Balci (12 jaar)
9 juli Xander Gerritsen (12 jaar)
13 juli Jani Baggerman (9 jaar)
13 juli Ruben van Mourik (12 jaar)
14 juli Jason Geurtsen (10 jaar)
15 juli Jennifer Netten (11 jaar)
15 juli Delano Oomen (13 jaar)
15 juli Jannes Swinkels (11 jaar)
16 juli Eline Koenen (9 jaar)
20 juli Marlina Radt (10 jaar)
23 juli Gillean Brugman (9 jaar)
25 juli Demo Kouseband (10 jaar)
27 juli Florian Verton (11 jaar)
28 juli Claudia Duijts (12 jaar)
28 juli Maria Duijts (12 jaar)
30 juli Anthonis van Blijderveen (9 jaar)
We hopen dat de leerlingen die reeds jarig geweest zijn
een leuke dag hebben gehad.
Wij wensen de leerlingen die nog jarig moeten worden
een fijne en gezellige verjaardag toe!
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VAKANTIEPLANNING
SCHOOLJAAR 2018-2019
Zomervakantie 2018

16 juli t/m 26 aug. 2018

ONDER VOORBEHOUD, DEFINITIEF ROOSTER UITERLIJK 9 JULI

Studiedagen, alle leerlingen vrij 20 en 21 sept. 2018
Herfstvakantie
22 t/m 26 okt. 2018
Studiedag, alle leerlingen vrij
6 dec. 2018
Kerstvakantie
24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019
Studiedagen, alle leerlingen vrij 31 jan en 1 febr. 2019
voorjaarsvakantie
25 febr. t/m 1 maart 2019
Studiedagen, alle leerlingen vrij 4 en 5 maart 2019
Studiedag, alle leerlingen vrij
9 april 2019
Meivakantie
22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart
30 en 31 mei 2019
Studiedagen, alle leerlingen vrijdag 3 en 4 juni 2019
Tweede Pinksterdag
10 juni 2019
Studiedag, alle leerlingen vrij
12 juli 2019
Zomervakantie 2019
20 juli t/m 1 sept. 2019
Zoals u weet is Nederland onderverdeeld in
vakantieregio’s. Omdat elke regio soms ‘vroege’
vakantie heeft en soms ‘laat’, verspringen de
schooljaren in lange en korte schooljaren.
Aankomend jaar hebben we nog een lang schooljaar.
Iedere school heeft de verplichting om elke leerling
een vaststaand aantal uren les te geven gedurende de
schoolloopbaan. Op onze school geven we iedere
leerling 940 uur per jaar les om aan deze norm te
voldoen. Dat betekent dat we volgend schooljaar
relatief veel studiedagen kunnen plannen. Omdat we
het belangrijk vinden om ons onderwijs te blijven
verbeteren zijn wij blij met het aantal studiedagen. We
hebben de studiedagen zo goed mogelijk proberen te
verspreiden over het jaar.
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