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Kalender januari-februari

Voetbaldoeltjes

7 januari:
15 januari:

Kinderen vanaf groep 5 mogen in de pauze
voetballen op het veldje tussen Nieuweschool en
de Wissel. De leerkrachten van de onderbouw
hebben bij de Ouderraad een verzoek ingediend
voor nog een paar extra voetbaldoeltjes. Zodat
ook de kleinere kinderen in de pauze lekker met
de bal kunnen spelen. Deze doeltjes worden op
ons schoolplein geplaatst. Ook deze investering
zal hopelijk zorgen voor veel extra spelplezier op
school.

21 t/m 23 januari:
1 februari:
5 t/m 7 februari:

11 februari:
22 februari:
28 februari:
1 maart:

1e schooldag 2019
informatieavond nieuwe
ouders
intekenen gesprekken
perioderesultaat 1
gesprekken
perioderesultaat en
adviesgesprek gr. 8
aanmelden nieuwe
leerlingen
uitroepen prins en prinses
carnaval
carnavalsviering
gr. 1 t/m 4
carnavalsviering
gr. 8

Boombox
De huidige muziekinstallatie van school was aan
vervanging toe. De Ouderraad heeft daarom een
‘Boombox’ aangeschaft. De boombox is een
draagbare Bluetooth speaker met een krachtig
geluid. Deze investering gaat hopelijk voor de
komende jaren de leerlingen extra plezier geven
bij de uitvoering van vele activiteiten waar
muzikale ondersteuning gewenst is.
Reminder: Voor- en naschoolse opvang
Vanaf 7 januari is de voor- en naschoolse opvang
in het schoolgebouw van De Wissel
georganiseerd. Ouders / verzorgers van de
kinderen die hiervan gebruik maken zijn reeds
door Hoera geïnformeerd maar voor de
volledigheid benoemen we het ook in deze
nieuwsbrief.
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Deze uitgaven worden o.a. mogelijk gemaakt
door de inkomsten die we verkrijgen vanuit de
kledingcontainer, maar ook door uw
ouderbijdrage!
Heeft u uw bijdrage inmiddels betaald? Dan
daarvoor hartelijk dank. Mocht dit nog niet zijn
gebeurd, vragen wij u vriendelijk dit alsnog te
doen. De ouderraad kan dan weer spoedig van
start gaan met het organiseren van het volgende
schoolreisje.

Fijne kerstvakantie
Het eerste deel van het schooljaar is omgevlogen.
We kunnen positief terugkijken op de start van
het schooljaar. In januari staan we weer klaar om
, samen met u en de kinderen, ook het tweede
deel van het schooljaar een mooi vervolg te
geven.
Geniet van de vakantie / feestdagen en tot 7
januari!
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