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Kerstfeestdiner vanaf 17.30 uur

Studiedag, alle leerlingen vrij
Versieren voor kerst vanaf 8.30 u (hulp gevraagd!)

Kerstvakantie

OUDERHULP
Wat zijn wij blij met alle hulp van ouders! Deze week is
onze school in gezellige Sinterklaas-sfeer gebracht en
we hopen dat we straks ook weer hulp krijgen bij het
opruimen en bij het versieren voor Kerstmis.
Via de mail hebben we een oproep aan alle
ouders/verzorgers gedaan voor hulp bij het knutselen
van reken- en taalmaterialen. U bent iedere dinsdag
van 8.30 tot 10.00 uur van harte welkom om te
knippen, lamineren, kopieren etc. (ook als u maar 1x
kunt of wilt komen). De kinderen en leerkrachten zijn
blij met al dit extra materiaal en reken- en
taalspelletjes.
Fijn om hier te kunnen melden dat de moeder van
Fenna zich heeft aangemeld voor het luizenpluizen na
iedere vakantie samen met de moeder van Yassir. Het
luizenpluis-team kan nog versterking gebruiken.
Mocht u ergens mee willen helpen, dan kunt u zich
aanmelden bij Ariane Koch van de administratie
a.koch@opo-r.nl of via 0344-613857.

ONDERHOUD AAN DE BOOMVLONDER
Op donderdag 15 november heeft Jos Bregman van
Nature Access 4 All, samen met de leerlingen van
groep 8B de boomvlonder in de olie gezet. Zo blijft de
boomvlonder mooi, stevig en veilig. Wat hebben de
kinderen hard gewerkt, wij zijn trots op onze
leerlingen!
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AFSPRAKEN OP HET SCHOOLPLEIN EN
VERKEERSITUATIE
Op De Wissel geldt de afspraak dat ouders hun
zoon/dochter bij het hek een knuffel of kus geven en dat
kinderen zelfstandig het schoolplein op lopen. Dit doen
we voor de rust en voor het overzicht op het plein.
Dit geldt niet voor kleuters, zij kunnen door hun ouders
naar
de
klas
worden
gebracht.
Er loopt vanaf 8.15 uur pleinwacht op het schoolplein.
Voor kinderen die nieuw op De Wissel zijn, maken we
natuurlijk een uitzondering. Ouders van deze nieuwe
leerlingen mogen de eerste tijd op het schoolplein
blijven totdat de bel gaat of uw zoon/dochter zich
prettig genoeg voelt om zelfstandig te gaan spelen.

We hebben afgesproken dat voordat de schoolbel gaat
kinderen op de muziekplek samen muziek mogen
luisteren. Het is een afspraak dat je niet met de
geluidsboxen met muziek over het schoolplein mag
lopen, dat de buurt geen last mag hebben van de
muziek en dat je natuurlijk niet op de tafel gaat staan.
Juf Mandy heeft er met een mooie schildering een echte
muziektafel van gemaakt!
In de leerlingenraad zitten de volgende leerlingen: uit
groep 5A Felicia, groep 5B Isabel, groep 5C Celine, groep
6A Xavier, groep 6B Driekus, groep 6/7 Marlina, groep 7
Kaily, groep 8A Jennifer, groep 8B Mika.

We zijn net zoals veel ouders en buurtbewoners
bezorgd over de verkeersdrukte rondom onze school.
Het is vooral bij het ophalen erg druk met bussen en
busjes, auto’s en fietsers en dit zorgt soms zelfs voor
onveilige situaties. We hebben besloten om samen met
enkele buurtbewoners aan politie en wijkreggiseur te
vragen om ons te helpen bij deze verkeerssituatie. Op
dit moment is er echter nog geen structurele oplossing
en daarom hopen we dat u ons wilt helpen om de
situatie een beetje veiliger te maken. Samen met u
moet dit toch lukken!
- We verzoeken u met klem het kruispunt vrij te
houden van stilstaande/geparkeerde auto’s én
van fietsen.
- De Kiss&Ride-strook is voor het leerlingvervoer,
daar mag niet worden geparkeerd.
- Als u wat langer wilt praten met een andere
ouder of de leerkracht, doe dit dan alstublieft
op de stoep en niet op de straat.
- We verzoeken u de aanwijzingen van de
verkeersregelaars op te volgen en uw
kind(eren) bij de leerkracht op te halen. Laat uw
kind niet zelfstandig oversteken!
- De verkeersregelaars staan er niet voor hun
plezier maar voor de veiligheid voor uw en alle
kinderen. Steekt u alstublieft over bij de
verkeersregelaar en pas als hij/zij dit aangeeft.

LEERLINGENRAAD

VREEDZAME

Maandag 12 november hebben juf José (van gym) en juf
Mariken de maandelijkse vergadering gehad met de
leerlingenraad. De kinderen hebben meegedacht over
de sfeer/veiligheid in de school/plein, ze hebben
gekeken naar welke van de twee nieuwe taalmethoden
zij het best passend vinden en we hebben de regels
gemaakt voor onze nieuwe muziekplek op het
schoolplein.

Elke week wordt in iedere
groep
een
Vreedzame
School-les gegeven. Er zijn 6
blokken per jaar en we
hebben
Blok
2
net
afgesloten. Dit blok ging over:
‘We lossen conflicten zelf op’.
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De kinderen hebben geleerd:
- Om een conflict zelf goed op te lossen.
- Om win-win oplossingen te bedenken.
- Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
Hieronder ziet u het stappenplan, dit kunt u thuis ook
gebruiken.

De lessen zijn gericht op:
- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is
erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een
slechte communicatie kan conflicten verergeren.
- Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief
naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en
samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
- Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander
het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van
een boodschap kan verschillen.
- Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen
in de mening of positie van een ander.
- Een mening onderbouwen met argumenten, in de
bovenbouw door middel van debatteren.
- Het overbruggen van meningsverschillen en komen
tot overeenstemming.
- In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en
op het respectvol communiceren via de ‘sociale
media’.
- Ook hebben kinderen geleerd om zich bewust te zijn
van hun eigen manier van reageren op een conflict.
Dat hebben de kinderen geleerd aan de hand van
voorbeelden van petjes. Een rood petje betekent agressief, je bent boos en wordt driftig. Een blauw
petje betekent - weglopen, je zegt niet wat je ervan
vindt. Een geel petje betekent- stevig, je komt op voor
jezelf. Het gele petje vinden we allemaal een heel fijn
petje 😊.
- Om na te denken over de druk van de groep en het
hebben van een eigen mening.
- Hoe om te gaan met kritiek.

KOOKLES
Iedere week wordt er op maandag en dinsdag kookles
gegeven. De leerlingen genieten hier enorm van.
Groep 4A heeft huzarensalade gemaakt. In kleine
groepjes hebben de leerlingen, onder begeleiding,
aardappelen en eitjes gekookt, alle ingrediënten in
kleine blokjes gesneden en zo mooi mogelijk
gepresenteerd op een bordje.

We zijn deze week begonnen met blok 3:
Dit blok gaat over ‘We hebben oor voor elkaar’.
De kinderen leren belangrijke communicatieve
vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed
luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het
gezichtspunt van een ander, verschil van mening
overbruggen.
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PIETENDIPLOMA

VERJAARDAGEN

Deze week hebben de leerlingen uit de onderbouw,
tijdens Pietengym hun Pietendiploma gehaald. We zijn
super trots op onze Pietjes.

Deze leerlingen zijn jarig geweest in november:

1 november Loena Veer (8 jaar)
3 november Milan Copier (12 jaar)
3 november Nils van Keulen (9 jaar)
3 november Franklin Taw (8 jaar)
5 november Wesley de Wijs (9 jaar)
6 november Philine Moons ( 6 jaar)
8 november Leonardo van den Broek (11 jaar)
8 november Lieke van Ek (11 jaar)
8 november Eline Janssen (11 jaar)
9 november Laurien Middag (9 jaar)
11 november Rayan Kacemi (9 jaar)
12 november Nadeem Al Hassany (8 jaar)
14 november Ziggy Vogelzang (9 jaar)
15 november Imane el Madaoui (9 jaar)
18 november Alexander de Jongh (9 jaar)
19 november Britte van Buuren (11 jaar)
19 november Tygo van Steenis (7 jaar)
22 november Mika Haisch (13 jaar)
29 november Lenny van de Weerd (9 jaar)
29 november Levy van de Weerd (9 jaar)
Deze leerlingen zijn jarig in december:

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Op dit moment heeft minder dan 40 % van de ouders
de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Helaas kunnen
alle leuke activiteiten die jaarlijks van de ouderbijdrage
worden georganiseerd niet door gaan wanneer er niet
genoeg geld is. Daarom hopen we dat u de vrijwillige
ouderbijdrage nog betaalt als u dat nog niet heeft
gedaan.
We ontvangen uw bijdrage van € 22 per kind graag zo
spoedig mogelijk. 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.
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2 december Felicia van Room (10 jaar)
3 december Yusuf Elselmi ( 6 jaar)
5 december Angelo van den Hater (6 jaar)
9 december Dogus Aydemir (8 jaar)
9 december Francisca Chikido ( 12 jaar)
11 december Samiyah Maalin ( 7 jaar)
13 december Ouassim Akrouni (11 jaar)
14 december Jesse van Kranenburg (10 jaar)
15 december Xavier Bliekendaal (10 jaar)
15 december Jaela Milacic (11 jaar)
17 december Denzel hak (9 jaar)
20 december Ivy Reckers (5 jaar)
21 december Dalano Odding (8 jaar)
28 december Damyan van Krieken (9 jaar)
29 december Adam Bentaleb (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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