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De volgende Uitwisseling komt in november uit

Nieuwe schooljaar
We zijn alweer enkele weken begonnen op school. We zijn blij dat we de leerlingen weer hebben mogen
ontmoeten op school. We gaan er weer een mooi schooljaar van maken.

Fruit- en groentedag
Op De Wissel willen we kinderen graag bewust maken van gezonde
voeding. We willen daarom van iedere woensdag een groente- en fruitdag
maken. Op de Flamingoweg zijn we hier al een tijdje mee bezig. We gaan
dit nu ook op de Kleiweg invoeren.
Op woensdag mogen de kinderen een stuk groente of fruit mee naar school
nemen, in plaats van een koekje. We willen daarmee helpen gezond gedrag
aan te leren.
Wat kunt u uw kind meegeven?
Alle soorten groente
Alle soorten fruit
De fruit-en groentedag gaat volgende week woensdag in.

Oproep!Oproep!Oproep!
Wie kan ons helpen?
De groepen 1/2 zijn op zoek naar lakens en/of gordijnen.
De kinderen kunnen hiermee dan tentjes bouwen of picknicken.
Graag afgeven bij de juffen van groep 1/2 aan de Flamingoweg.
Tevens hebben wij behoefte aan wat kleding voor het geval een kind een ongelukje heeft. Het is dan lastig als er
niets meer is te vinden. Het gaat met name om onderbroekjes en broeken (liefst jogging) in de maten 104 t/m 140.
Alvast bedankt voor de moeite!
Groetjes, de juffen van groep 1/2

Welkom in ‘de blinkende morgenster’
De kerk in Papegaaienburg ‘de blinkende morgenster’ heeft laten weten dat zij elke woensdagochtend inloop
hebben voor mensen die wat moeilijk rond kunnen komen. Zij kunnen hier een warme maaltijd nuttigen.

Facebook en instagram
We willen ons meer gaan profileren op social media, in het bijzonder Facebook
en Instagram. Zou u ons willen volgen op deze media? Er zal sowieso elke
maand iets nieuws op verschijnen.
Instagram: https://www.instagram.com/cbs_de_wissel
Facebook: https://www.facebook.com/CBSdeWissel

Schoolgids
De school is bezig met een nieuwe uitstraling. We doen dit samen met het bedrijf Bereikeffect.
De schoolgids, die dit schooljaar voor het laatst in deze vorm verschijnt, zullen we niet meer op papier afdrukken
maar is te lezen op onze website: www.dewissel-onzewijs.nl.

Tegoeden overblijf
Omdat we dit jaar zijn overgegaan op het continurooster en de voorgaande schooljaren ook anders liepen door
Corona, hebben ouders lange tijd geen overblijf hoeven regelen voor hun kind(eren). Het zou dan ook kunnen dat
u nog een ingekocht tegoed hebt staan. We gaan uitzoeken welke ouders er nog een tegoed hebben. Zodra we
weten om welke ouders het gaat, zullen we het geld terugstorten op hun rekening.
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Kindgesprekken
In de week van 11 oktober zijn de kindgesprekken voor de leerlingen van groep 1 t/m 7. Wij zijn heel blij dat we alle
ouders weer op school kunnen ontvangen en de gesprekken live kunnen voeren. Per kind mogen beide ouders op
gesprek komen. Het gesprek zal voornamelijk gericht zijn op het welbevinden van uw zoon / dochter.
U ontvangt van de leerkracht(en) van uw zoon / dochter een uitnodiging om u in te schrijven voor het gesprek. De
leerkracht geeft aan op welke dag(en) hij / zij beschikbaar is.
Ondanks dat de 1,5 meter maatregel niet meer geldt, willen we zorgen dat de doorstroom in school goed verloopt.
Daarom verzoeken wij u om niet langer dan 5 minuten voor aanvang van het gesprek aanwezig te zijn en na het
gesprek de school direct weer te verlaten.
Wij zien uit naar fijne gesprekken.

Vind jouw boek in de
ColumBus!
Snuffel samen met je kind rond in de collectie van de bus.
Iedere week lezen we ook voor bij de Boekfiets (voor kinderen tussen 3 en 7 jaar).
Luister je mee?

Scan de QR code en lees meer over de bus en halteplaatsen.

Bezoek ColumBus aan de Wissel
Wanneer:
Tijd:

27 september, 1 november, 20 december,
31 januari, 7 maart, 4 april, 23 mei en 27
juni
van 15.15 tot 16.15 uur
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