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This letter is important. If you do not understand
something, just ask your child's teacher or ask someone to
translate this letter for you.

Kalender:
20 NOV. : Adviesgesprekken groep 8

MARWA ALI HASSAN NIHAD JALIL

هذه الرسالة مهمة! إذا لم تكن مفهومة المرجو طلب
.الترجمة من معلم)ة( طفلك او شخص آخر
Bu mektup önemlidir. Bir şey anlamadiginiz zaman
çocuğunuzun öğretmenine sora bilir ve ya baska biri
tarafindan okuta bilirsiniz.
Cette lettre est importante. Si vous ne comprenez pas
quelque chose, n’hesitez pas de demander à
l’enseignant(e) de votre enfant ou à quelqu’un d'autre de
la traduire pour vous.

EU SCHOOLFRUIT

NIGEL PUJAN DIËGO SEM SALMA
OBADA JOSHUA
WOORDJE DIRECTEUR
Beste ouder(s),
Eigenlijk zie ik u als ouder nog te weinig.
De leerkracht van de groep maakt dat
gelukkig goed.
Als u ergens mee zit, loop dan bij mij
binnen. Dat mag als iets anders gaat dan u
graag zou willen, maar ook als u ergens blij
om bent.
Ik luister graag naar ouders, zodat ik weet
wat ik kan doen.
Ik ben er trots op dat ik op De Wisselaar
werk.
Als u aangeeft wat er nog beter kan,
worden we samen nog trotser op onze
school.
Met vriendelijke groet,
Eric Gladdines
Directeur

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen
lezen dat we weer mee mogen doen
aan het gratis schoolfruitprogramma.
Er is een kleine wijziging:
Het fruit geven we op woensdag,
donderdag en vrijdag i.v.m. de levering
op dinsdag.

Uw kind hoeft dus vanaf
volgende week alleen op
maandag en dinsdag zelf fruit
mee te nemen.

BERICHT MR.
Nieuws van de MR.
De MR bijeenkomst van dinsdag 14
november is verzet naar dinsdag 28
november.
Binnenkort meer nieuws over de nieuwe
ouders in de oudergeleding van onze MR.

NIEUWBOUW
Op dit moment is het nog 86 weken en dan
staat de nieuwe school er.
Dat zal op 1 juli of 1 augustus 2019 zijn.
Wij zijn nu bezig met het kiezen van een
architect. Een architect die onze ideeën
om kan zetten in een uitdagend gebouw.
Begin december hoort u van ons wie de
architect geworden is.
We gaan volgende week starten met een
groot bord vol foto’s en opmerkingen over
de nieuwbouw.
Loop gerust binnen om dat eens te
bekijken en uw opmerkingen te plaatsen.

DE LEERLINGENRAAD
Vrijdag 3 november is de leerlingenraad
voor de eerste keer dit jaar bij elkaar
gekomen.
De leerlingenraad mag meedenken hoe
we de school nog leuker kunnen maken.
In de leerlingenraad zitten steeds twee
leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Totaal 6 leerlingen dus.
Dit jaar zijn dat:
Charissa (6), Hala (6), Nuni (7),
Yassir (7) , Acelya (8) en Shanisha (8)
Zij zijn gekozen door de klas en ook een
beetje door de leerkracht.
Deze eerste vergadering hebben we
dingen verzameld waar iets beter of anders
kan.
We gaan die punten met het team
bespreken.
We hebben het gehad over:
• Als we toetsen hebben we soms last
van kinderen die buitenspelen.
Daar gaan we het met de collega’s
eens over hebben.
• Waarom drinken we water?
Water is gezond en goedkoop.
• Het klimrek moet eens nagekeken
worden.
Meneer Hennie gaat dat deze week
nog doen.
• Kan het voetbalveldje groter?
Daar gaan we het met de collega’s
eens over hebben.
• We willen graag meer rijdend
speelgoed.
Daar gaan we het met de collega’s
eens over hebben.
• Zo het niet handig zijn als iedereen
overblijft?
Daar gaan we het met de collega’s
eens over hebben.
Vindt iedereen dat handig?
• Kan Engels niet over de hele school
gegeven worden?
Daar hebben we het met de
collega’s al over.
• Kan het geregeld worden dat we na
schooltijd 2x gym hebben?
Dat moeten we gaan bespreken
met Breda Actief , die dat al op
dinsdag doet.
• Kunnen we weer fruit op school
krijgen?
Schoolfruit start op 14 november
weer.
• Als er een nieuwe school komt, willen
we graag grote klassen.
We gaan ons best daar voor doen.

•

•

•

•

Kunnen drukke kinderen een
“bureau”-fiets krijgen?
Dan heb je trappers onder je tafel,
blijf je in beweging en word je
minder druk.
Een leuk idee, maar sorry, maar dat
is veel te duur. We kunnen dat geld
kunnen beter aan andere dingen
besteden.
Een beter digibord zou handig zijn.
Daar zijn we mee bezig. Ik reken op
april. We gaan proberen eerder.
We willen vaker schooluitjes en in
iedere klas een schoolreisje.
Daar gaan we het met de collega’s
eens over hebben.
Schoolreisjes en schooluitjes kosten
geld.
We betalen dat uit de
ouderbijdrage.
we gaan kijken hoeveel geld er in
kas is.
Ik ben bang dat dat niet genoeg is
voor dit plan.
Mogen groep 7 en 8 weer meedoen
aan de kinderpostzegels?
Daar gaan we het met de collega’s
van groep 7 en 8 eens over hebben.

Tot slot hebben ze een opdracht gekregen:
Verzamel voor de volgende vergadering
zoveel mogelijk plaatjes hoe jij de nieuwe
school ziet.
Als je er goed over nadenkt…
Toch raar eigenlijk….. iedereen wil
aardig zijn en toch lukt het niet zo
goed. Opvallend is dat de drempel om
het goed te maken zo groot lijkt.
Maar wat als die ander met
uitgestoken hand naar je toe komt?
Neem je dan de uitnodiging aan en
steek je dan ook je hand toe?
En wat houdt je tegen om niet zelf als
eerste je hand uit te steken?
Uiteindelijk willen we allemaal
hetzelfde: rust, vriendelijkheid en
aardig gevonden worden.

“Wat je geeft, krijg je
terug.”

CJG BREDA
Aandacht, het mooiste cadeau voor je
kind!
Sinterklaas en Kerst staan voor de deur.
Een tijd van cadeautjes kopen en geven.
Heerlijk, die stralende glimlach en kreten
van je kind als hij een cadeautje uitpakt.
Toch hoef je je kind echt niet het duurste
en meest populaire speelgoed te geven.
Lees verder in de bijlage bij deze
Nieuwsbrief.

De Jeugd Centrale Biesdonk
organiseert
Op zaterdag
11 november
een pepernotenbingo
voor kinderen vanaf 4 jaar
Van 14.00 uur tot 16.00 uur
ZIE DE BIJLAGE!

SCHAKEL/TAALKLAS WISSELAAR
Op maandag gaan een aantal kinderen
na schooltijd naar de schakelklas.
Afgelopen week hadden zij een enorm
leerzaam en gezellig uitje! Ze hebben
weer allerlei nieuwe woorden geleerd!

