WISSELNIEUWS
Maandag t/m Vrijdag

22 t/m 26 oktober

Herfstvakantie

Donderdag
Donderdag

8 november
22 november

Voorlichtingsmiddag ouders groep 8 van 16.00 tot 17.00 uur
Versieren Sinterklaas, hulp ouders gevraagd. Komt u ook?
Start 8.30 uur

REKENONDERWIJS

DIGIBORDEN

Dit schooljaar staat in het teken van het verbeteren
van ons rekenonderwijs. Samen met twee
onderwijsadviseurs van ‘Zien in de Klas’ hebben we in
september twee inspirerende studiedagen gehad. We
hebben veel met elkaar gesproken, onze leerlijnen
bekeken en leerkrachten hebben in groepjes voor
aankomende weken de doelen bepaald en lessen
voorbereid.
Met elkaar hebben we afgesproken dat we één doel
per les centraal zullen stellen. We verwachten dat,
door ook te oefenen met concreet materiaal, veel
herhaling en op verschillende manieren bezig zijn met
dit doel, leerlingen de lesstof beter eigen gaan maken.
Dit heeft natuurlijk een positief effect op de
vaardigheden, de kennis en het zelfvertrouwen van de
leerlingen en dat is precies wat we willen.
Dus mocht u kind een keer thuis komen en vertellen
dat hij of zij heeft gesprongen op het schoolplein
tijdens een rekenles, dan weet u waardoor dit komt.

Deze week zijn de laatste vijf nieuwe touchscreens
geplaatst en hebben alle groepen nu een prachtig
nieuw digibord. Helaas was het niet mogelijk om dit te
laten doen in de herfstvakantie. Het waren dinsdag en
woensdag daarom bijzonder luidruchtige dagen, maar
het resultaat mag er zijn!

EEN LEUK MOMENT IN GROEP 3
Tijdens de rekenles moest een leerling uit groep 3
niezen, waarop Rida zei; ‘ Schoonheid, ohh nee……..
gezondheid.’
Hierna moesten we met zijn allen heel hard lachen,
Rida zelf ook.
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MEDIATOREN VREEDZAME SCHOOL
Donderdag 1, 8 en 15 november is de
training voor de nieuwe mediatoren uit
de groepen 7 en 8. Mediatoren lopen
in tweetallen tijdens de pauze buiten.
Alle leerlingen kunnen vragen of de
mediatoren hen willen helpen als ze
een keer een conflict hebben. Een
conflict is een meningsverschil, bij ruzie met schoppen
en slaan dan wordt dit altijd opgepakt door de meester
of juf. De mediatoren hebben gesolliciteerd en zijn
speciaal uitgekozen voor deze taak. Ze leren in de
training om anderen te helpen en doen dit volgens een
stappenplan. Op donderdag 15 november is om 14.20
uur de diploma-uitreiking voor de nieuwe mediatoren.
Ouders van deze leerlingen zijn hierbij van harte
welkom.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De eerste vergadering met de medezeggenschapsraad
is geweest. De onderwerpen die zijn besproken:
Het financieel jaarverslag 2017-2018.
De ouderraad heeft de hoogte van de ouderbijdrage
wederom vastgesteld op € 22. Vorig schooljaar heeft
74% van de ouders de ouderbijdrage betaald, waarvan
weer leuke activiteiten zijn georganiseerd. De kosten
van het schoolreisje worden apart begroot en betaald
net zoals de kosten van het groep 8-kamp. Het
schooljaar is afgesloten met een tekort van € 145,38.
We hopen dat dit schooljaar 80% van de ouders de
ouderbijdrage gaat betalen.
Team-enquête aanpassing schooltijden naar 5-gelijke
dagen model.
Enkele weken geleden heeft de directeur door middel
van een enquête bij alle medewerkers van de Wissel
geïnventariseerd hoe zij staan tegenover aanpassing
van de lestijden. De reden van deze enquête is onder
andere dat begin dit kalenderjaar een onderzoek is
gedaan naar de ervaren werkdruk onder de
leerkrachten.
Uit dit onderzoek blijkt dat de werktijden, lestijden en
(korte) pauzes een negatief effect hebben op de
ervaren werkdruk. Andere redenen voor het
overwegen van aanpassing van de schooltijden zijn:
een vast schoolritme voor iedereen, mogelijk positief
effect op werkhouding en concentratie van leerlingen
met iets kortere dagen op maan-, dins- en donderdag
en meer tijd om lessen voor te bereiden.
De schooltijden in het 5-gelijkendagen model zou
worden: 8.30 tot 14.10 uur.
Vierentwintig formulieren zijn ingeleverd en 21
medewerkers zijn voor aanpassing van de schooltijden,
2 medewerkers willen geen verandering en 1
medewerker heeft geen voorkeur.
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In de MR is besloten om een ouderraadpleging te gaan
uitzetten en om aan u te vragen hoe u staat tegenover
aanpassing van de schooltijden.
Natuurlijk is er veel begrip dat ouders hun werkrooster
hebben afgestemd op de huidige lestijden en kinderen
gewend zijn aan het huidige schoolritme en bijv.
zwemles of andere activiteiten hebben.
Voor een mogelijke verandering zal daarom ruim de
tijd worden genomen.
MR vacature oudergeleding.
De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit
twee ouders en twee personeelsleden van de Wissel.
De ideale situatie zijn drie ouders en drie
personeelsleden. Daarom zal de MR actief gaan
werven voor een ouder die de MR zou willen
versterken.

KOOKLESSEN
De kooklessen worden vanaf dit schooljaar weer twee
dagen in de week gegeven, zodat alle groepen wat
vaker kookles krijgen.
De leerlingen en juf Ariane genieten enorm van de
kooklessen.
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ONDERBROEKJES

VERJAARDAGEN

Regelmatig komt het voor dat leerlingen
ongelukjes hebben en een schone
onderbroek nodig hebben. Helaas zijn
die erg schaars op school. Mocht u thuis
nog onderbroekjes hebben liggen waar
uw zoon of dochter is uitgegroeid, dan kan u ons hier
een groot plezier mee doen.
U kunt deze afgeven bij de juffen van de groepen 1 en
2.

Deze leerlingen zijn jarig geweest in september:

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Denkt u eraan om de vrijwillige ouderbijdrage te
betalen? Wij zijn al druk met de voorbereiding van het
Sinterklaasfeest en de kerstviering. Helaas kunnen alle
leuke activiteiten die jaarlijks van de ouderbijdrage
worden georganiseerd niet door gaan wanneer er niet
genoeg geld is.
We ontvangen uw bijdrage van € 22 per kind graag
uiterlijk 15 november. U kunt het bedrag overmaken
naar rekening NL94 RABO 0126 0069 89 ten name van
Openbaar primair onderwijs of dit contant bij de
administratie betalen.
Vermeld aub. de naam en groep van uw zoon/dochter.

FIJNE HERFSTVAKANTIE
Wij wensen iedereen een heerlijke herfstvakantie. Tot
maandag 29 oktober!

1 september Dion (10 jaar)
16 september Chanel ( 10 jaar)
16 september Mario (10 jaar)
17 september Bilal (9 jaar)
17 september Doriano (7 jaar)
18 september Joey (6 jaar)
22 september Max (5 jaar)
25 september Yigit (10 jaar)
26 september Finn (10 jaar)
28 september Thomas (11 jaar)
29 september Souhaila (7 jaar)
29 september Kelvin (9 jaar)
30 september Kaily (11 jaar)

Deze leerlingen zijn jarig (geweest) in oktober:
4 oktober Yassir (8 jaar)
9 oktober Ennis (8 jaar)
10 oktober Betty (12 jaar)
10 oktober Britt (10 jaar)
12 oktober Angelique (13 jaar)
13 oktober Elena (9 jaar)
13 oktober Hendrikus (10 jaar)
14 oktober Riekie (9 jaar)
16 oktober Lucas (10 jaar)
17 oktober Tiana s (5 jaar)
17 oktober Anna-Lê (12 jaar)
17 oktober Kaithlyn (10 jaar)
18 oktober Gerrit-Jan (12 jaar)
18 oktober Jaylynn (9 jaar)
19 oktober Kerem (8 jaar)
20 oktober Lidewij (9 jaar)
22 oktober Colin (5 jaar)
22 oktober Giovanni (9 jaar)
23 oktober Angelino (8 jaar)
26 oktober Indy (8 jaar)
29 oktober Lucas (11 jaar)
30 oktober Ayoub (10 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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