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De verwachting is dat de school in juni 2020 gereed is, daarna wordt de speelplaats nog in orde gemaakt.

2019-2020

Samen willen we het beste voor uw kind. Wederzijds vertrouwen en
respect is daarbij een belangrijke voorwaarde.
Wij blijven daarom graag op de hoogte hoe het thuis gaat en wij vertellen u over hoe het op school gaat. Loopt u gerust binnen als u vragen
heeft. Wij beantwoorden uw vragen graag.
De Wisselaar is een school waar we in kinderen geloven, waar we
naar elkaar luisteren en er samen voor elkaar zijn.

BESTE OUDERS,
In deze schoolkalender van de Wisselaar vindt u naast de dagelijkse
activiteiten in 2019-2020 informatie over de inloop, de samenstelling
van het team, vakanties en schoolregels. U weet wat u van ons kunt
verwachten en wat wij van u verwachten. Naast deze kalender delen
wij verder informatie via de schoolgids uit. Deze is gebaseerd op de
website van Scholen op de kaart. De schoolgids vindt u op
www.bsdewisselaar.nl en in onze schoolapp.

Vanuit deze kijk op uw kinderen wordt schooljaar 2019-2020 weer een
jaar waar kinderen ontspannen en met plezier hun talenten verder
gaan ontwikkelen.
Namens het team van Kbs De Wisselaar,

We vermelden alle feesten, vieringen en ouderavonden. Het kan zijn
dat een datum verandert, omdat er dingen gebeuren die we van te
voren niet hebben kunnen voorzien. Die veranderingen vermelden wij
in onze nieuwsbrief. Al deze zaken vindt u in onze schoolapp . Een
praktische app die u via uw tablet of telefoon steeds bij de hand hebt.

Eric Gladdines, Directeur
I

Orde, rust en respect vinden wij belangrijk in onze school. We hebben daarmee veel bereikt en gaan zo verder. Alle leerlingen moeten
zich veilig voelen op onze school.
Ieder jaar kijken hoe we de leerresultaten verder kunnen verbeteren.
Wij zijn sowieso trots op de resultaten van groep 8 van afgelopen jaren. We gebruiken datamuren om leerlingen te motiveren en door
goede analyses te maken, kunnen we steeds beter onderwijs op maat
bieden. Het gebruik van Expliciete Directe Instructie (EDI) en taakspel
geven structuur aan de lessen. Door het gebruik van de methode voor
zaakvakken, Blink, komen de leerlingen beter gemotiveerd tot leren.
De nieuwbouw start in september 2019 en zal in juni 2020 klaar zijn.
Wij houden u op de hoogte. De nieuwbouw komt op het grote schoolplein te staan. Ondertussen gaan de lessen gewoon door in de
zuidvleugel. De speelplaats bij de gymzaal zal de voorlopige speelplaats voor de leerlingen worden. De ingang van de school zal ook op
die speelplaats komen. Leerlingen krijgen om veiligheidsredenen niet
de gelegenheid om in de buurt van de bouw te komen.

In de kalender zijn alle vrije dagen groen gekleurd.
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De kinderen genieten enorm van de activiteiten die we organiseren.
Met uw bijdrage kunnen we deze activiteiten voortzetten.
Schoolreisjes van de groepen 4, 6 en 8 (schoolkamp) worden NIET
uit de ouderbijdrage betaald, maar door de ouders uit deze groepen.
.

OUDERS EN SCHOOL; BETROKKEN BIJ ELKAAR
Wij zijn ervan overtuigd dat wij het als school niet redden zonder de
betrokkenheid en de hulp van de ouders. Wij vinden het als school
belangrijk dat ouders meehelpen, meedenken en deelnemen aan het
onderwijs aan hun kind. Over alle dingen kunt u met ons in gesprek,
wanneer u maar wilt.
Wij hopen vooral op een grote opkomst bij de kennismakingsgesprekken en onderwijsleergesprekken. Daar gaan wij met uw kind en
u als ouder in gesprek over de ontwikkeling van uw kind.
Dit jaar hebben wij voor het eerst een activiteitencoördinator. Deze
coördinator stuurt alle activiteiten aan en is samen met de directeur
het aanspreekpunt voor de oudercommissie.

OUDERCOMMISSIE
Het feit dat u één of meerdere kinderen op onze school hebt, betekent dat u automatisch lid bent van onze oudervereniging. Het doel
van de oudervereniging is de samenwerking tussen de school en de
ouders te bevorderen.
De oudervereniging organiseert in samenwerking met het team diverse activiteiten, zoals: Sinterklaas, Pasen, Carnaval en de Kerstviering. De oudervereniging vraagt voor de organisatie van deze activiteiten een vrijwillige financiële bijdrage .
Dit schooljaar is de bijdrage samen met de MR bepaald op:
1 kind
€ 16,2 kinderen
€ 21,3 kinderen of meer
€ 25,-

U kunt uw bijdrage aan het begin van het schooljaar overmaken op
rekeningnummer NL13 RABO 0333096754 tnv Oudervereniging
KBS De Wisselaar. Vermeld daarbij de namen van uw kinderen en
de groep. U kunt het bedrag ook contant betalen bij de administratie
en krijgt dan een bewijs va uw betaling.

Wij zijn er trots op dat onze ouderbijdrage erg laag is in vergelijking
met andere scholen. De oudercommissie beheert de uitgaven en
wordt hierop gecontroleerd door de MR.
4

Kbs de Wisselaar

september 2019
ma

wk

di

076 - 5871177
www.bsdewisselaar.nl
kbsdewisselaar_info@inos.nl

wo

do

vr

za

zo
1

35

36

2
Nio gr 8

3

4

5

6
Nieuwsbrief 2

7

8

37

9 Verkiezingen leerlingenraad 6-7-8

10
fotograaf

11

12

13

14

15

16

17

18
studiedag

19

20
Nieuwsbrief 3
Leerlingraad 1

21

22

23
Week tegen
pesten

24

25

26

27

28

29

38

39
40

30

Op de schoolapp, die u kunt downloaden in de appstore of playstore,
vindt u alle informatie van de school bij elkaar. Via de agenda kunt u
afspraken naar uw privé agenda schuiven. Ook kunt u hier uw kind
ziekmelden. Via de app versturen wij herinneringsberichtjes. Naast de
schoolkalender, de nieuwsbrief en de schoolgids kunt u daar ook informatie over de oudercommissie en MR terugvinden.

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL (BOS)
Kbs De Wisselaar werkt samen met de Centrale Bibliotheek van Breda. Een gedeelte van de boeken is beschikbaar gesteld door de bibliotheek, een ander deel is bezit van onze school. Elk jaar worden er
nieuwe titels aan toegevoegd en versleten of verouderde boeken weggehaald. Dit gebeurt samen met een leesconsulent van de centrale
bibliotheek. Alle klassen gaan 1x per week langs bij onze B.O.S.
We zijn ook heel blij met de ouders die helpen. Zonder deze ouders
zou de B.O.S. niet kunnen draaien. Heeft u vragen of wilt u meehelpen? Laat dat weten aan de leerkracht van uw kind of aan Juf
Liza.

ONDERWIJSLEERGESPREKKEN
Een onderwijsleergesprek is een gesprek tussen leerkracht, ouders en
leerling. Wij willen graag samen met u en uw kind kijken wat het beste
is voor uw kind en dat is voor ieder kind anders. Uw ervaringen, wensen en verwachtingen, en die van uw zoon/dochter, zijn van groot belang om samen tot goed onderwijs te komen voor uw kind.
In de groepen 1 en 2 krijgt u 3 maal per jaar een gesprek met de leerkracht ; een kennismakingsgesprek in het begin van het schooljaar
vervolgens nog een onderwijsleergesprek (OLG) in februari en juni.

INFORMEREN VAN OUDERS
Aan het begin van het nieuwe schooljaar informeren wij u over de
werkwijze en het leerpakket van de groep waar uw kind zit.
U krijgt dan een idee over wat uw kind dat jaar gaat leren.

We bespreken wat uw kind wil leren en wat wij samen kunnen doen
om optimale onderwijskansen te creëren.
Om deze ontwikkeling goed te kunnen volgen gebruiken wij het registratiesysteem van KIJK voor alle kinderen van groep 1 en 2. Dit systeem volgt de ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden.

Elke twee weken ontvangt u een nieuwsbrief (deze kunt u ook terugvinden op onze site en in de schoolapp). De nieuwsbrief krijgt u via de
mail. Als dit een probleem is, kunt u dit aangeven. Uw oudste kind
krijgt dan een papieren versie mee.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er die weken op school gaat gebeuren óf gebeurd is, maar ook eventuele tussentijdse veranderingen
in de kalender worden vermeld.

Ook in de groepen 3 t/m 8 worden drie gesprekken gevoerd: een kennismakingsgesprek in september en twee onderwijsleergesprekken
(OLG) later in het jaar, als de kinderen hun rapport krijgen. Alle gesprekken zijn samen met uw kind.

Tot vorig jaar gebruikte de school Klasbord voor communicatie met de
groep. Vanaf 1 augustus verloopt de communicatie via de app. Dat
betekent dat u slechts de app en de mail in de gaten hoeft te houden.
De omgeving is beschermd en privacy gewaarborgd. Om toegang te
krijgen heeft u een wachtwoord nodig, die krijgt u van de leerkracht
van uw kind. Foto’s en korte berichtjes over de klas publiceren we
vanaf 1 augustus via onze schoolapp, daarmee verdwijnt Klasbord.

CONTACT MET GESCHEIDEN OUDERS
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat
er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt.

6

Kbs de Wisselaar

oktober 2019
ma

wk

40

076 - 5871177
www.bsdewisselaar.nl
kbsdewisselaar_info@inos.nl

di

wo

do

vr

za

zo

1

2
Start kinderboekenweek

3

4
Nieuwsbrief 4

5

6
Singelloop

41

7

8

9

10

11
Afsluiting kinderboekenweek

12

13

42

14
herfstvakantie

15

16

17

18

19

20

43

21

22

23

24

25
Nieuwsbrief 5

26

27
wintertijd

44

28

29

30

31

Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de
vorderingen van de leerlingen aan beide ouders, hun voogden en verzorgers.

VEILIGHEID ROND DE SCHOOL
Aan de ouders vragen wij aandacht voor de verkeersveiligheid
rondom de school: veel kinderen moeten de Vlaanderenstraat
oversteken op weg naar huis of naar school. Als zij geen goed uitzicht hebben, door geparkeerde auto's, ontstaat er een gevaarlijke
situatie.
Daarom is er in de Vlaanderenstraat (het deel tussen de Oosterzele- en de Tielrodestraat) aan beide kanten een STOPVERBOD.

Deze verplichting blijft na scheiding bestaan en geldt ook voor de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag.
Ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen
omgangsregeling is, hebben ouders hier recht op. Wij vragen één van
de ouders alle informatie door te spelen aan de andere ouder.
Wij zien graag beide ouders samen bij de ouderavonden en bij
oudergesprekken aanwezig. Afspraken die we dan met elkaar maken
hoeven dan niet meer ter discussie te staan. In overleg met de directeur kan daar bij uitzondering van worden afgeweken. Wij vragen u zo
snel mogelijk contact op te nemen met de school om afspraken te
maken over de informatieverstrekking als het niet loopt zoals u graag
ziet.

Lopen is gezond, maar mocht u toch een keer met de
auto naar school komen, maak dan a.u.b. gebruik
van de parkeerplaatsen in de Tielrode- of de Oosterzelestraat.
Geef elkaar de ruimte door goed in de vakken te parkeren. Het
gaat om de veiligheid van uw en al onze kinderen!

VERZEKERING
DIVICES (tablet, mobiel, e.d.)

Het schoolbestuur heeft een collectieve scholieren- en ongevallenverzekering voor alle kinderen, leerkrachten en ouders die bij onderwijsactiviteiten betrokken zijn.

Er is een protocol op school over het gebruik van devices. Dit wordt
aan het begin van elk jaar met de leerlingen van groep 5 t/m 8
doorgesproken en ondertekend door de leerling én een ouder/
verzorger. Deze overeenkomsten worden op school bewaard.
Als een kind zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, moet het
direct het device inleveren bij de leerkracht.
Het kind kan de device na schooltijd ophalen met de ouder/
verzorger of als over het incident telefonisch contact is geweest
met de ouder/verzorger. Het (bewust) kapot maken van apparatuur wordt altijd in rekening gebracht bij de ouders.

De dekking betreft alle activiteiten in schoolverband, voor, tijdens
en na schooltijd (ook schoolkamp en excursies), mits het een ongeval
betreft.
De schoolverzekering is géén vervanging voor een WA-verzekering
voor uw kind. Wij adviseren u ten zeerste om deze af te sluiten i.v.m.
ongelukken of beschadigingen op school die door uw kind veroorzaakt worden aan spullen van de school of aan andermans spullen.
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De groepsverdeling ziet er als volgt uit:
1/2 A

LESTIJDEN

1/2 B
3
4
5
6
7
8

Voor alle groepen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
‘s morgens:
‘s middags:
woensdag:

08.30 - 12.00 uur
13.00 - 15.00uur
08.30 - 12.00uur

INLOOP: 8.20 uur tot 8.30 uur

Juf Mariet / Juf Sigrid
Juf Marian / Juf Saar Juf
Rianne / Juf Myrthe
Meneer Roy / Juf Sigrid
Juf Chantal / Juf Sabrina
Juf Krista / Juf Kirsten
Juf Ingrid / Juf Kirsten
Juf Krissy / LIO stagiaire Nora

Juf Monique
Handenarbeid:
Bewegingsonderwijs: Sportcoach van Breda Actief
Onderwijsassistent:
Juf Corrie
Juf Shirley
Leerling begeleiding: Juf Mirjam
Juf Sacha
Administratie:
Juf Najat
Meneer Hennie
Conciërge:
Juf Liza
Vrijwilligers:
Meneer Hans de Wijs
Directeur:
Meneer Eric Gladdines

‘s Morgens gaan de schooldeuren om 8.20 uur
open. De kinderen komen dan naar binnen en lopen rustig naar hun klas. Ouders mogen mee naar
binnen: even meekijken waar je kind aan werkt.
Groepen 1-2 hebben ook ‘s middags een inloop
vanaf 12.50 uur.
De lessen starten precies om 8.30 uur en 13.00 uur.
Eén keertje te laat komen kan iedereen overkomen, maar op regelmatig te laat komen wordt u aangesproken en kan het leiden tot een
gesprek met de leerplichtambtenaar.

STAGIAIRES

GROEPEN EN MEDEWERKERS

Vanuit de opleiding voor leraren basisonderwijs en de opleiding van
onderwijsassistenten komen regelmatig stagiaires op onze school voor
een kortere of langere periode stage lopen. Zij worden begeleid door
de leerkracht(en) van de groep.
LIO-stagiaires zijn vierdejaars studenten in opleiding tot onderwijzer,
Zij zijn na het behalen van hun bekwaamheid een volledig bevoegde
leerkracht en krijgen zelfs groepsverantwoordelijkheid.
Dit jaar heeft groep 3 een stagiaire in opleiding tot onderwijsassistente.

KBS De Wisselaar heeft 8 groepen.
Er zijn twee groepen 1/2, daarnaast hebben we de groepen 3, 4, 5,
6, 7 en 8.
De onderwijsassistentes assisteren in de verschillende groepen.
De groepsleerkracht is het aanspreekpunt èn verantwoordelijke voor
de groep. De onderwijsassistentes zijn een deel van de week in de
groep aanwezig. Wij zijn er trots op dat wij bij iedere groep 3 dagdelen ondersteuning kunnen bieden.
1
0
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U bent ook verplicht om aan de school te melden dat uw kind niet naar
school kan komen, bijvoorbeeld omdat het ziek is of om een andere
dringende reden.
De school houdt elke dag bij of leerlingen niet aanwezig zijn en/of te
laat komen. Als we geen bericht ontvangen gaan we uit van ongeoorloofd verzuim. Komt uw kind regelmatig te laat of is er sprake van vaak
verzuimen dan gaan we in gesprek met de ouders. Blijft het zich herhalen dan zijn we verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
ZIEKMELDING of andere reden van afwezigheid:
Om misverstanden te voorkomen is het dus gewenst dat u tussen
08.00 en 08.30 uur de school laat weten als uw kind(-eren) niet kan
(kunnen) komen. Dat kan ook via de schoolapp.

VERLOF AANVRAGEN
Als u graag wilt dat uw kind vrij heeft voor een speciale gelegenheid,
zoals voor het bijwonen van een bruiloft of jubileum binnen de fami- lie,
kunt u daarvoor bij de directie of administratie een formulier vra- gen.
De directeur beslist met behulp van de regels van de leerplichtwet
of het verlof toegekend wordt. Zorg ervoor dat u op tijd het verlof aanvraagt! Wij vinden vooraf overleg een gebaar van wederzijds respect.
Een persoonlijke toelichting daarbij is noodzakelijk.

KANSEN, RECHTEN EN PLICHTEN
De leerplichtwet verzekert het recht op onderwijs voor alle kinderen.
Elk kind moet evenveel kansen krijgen in de maatschappij. Het onderwijs geeft het kind kansen. Daarom heeft ieder kind evenveel recht op
onderwijs. Ieder kind krijgt, zoals op iedere school in Nederland minimaal 940 lesuren per jaar.
De leerplichtwet verzekert het recht op onderwijs voor alle kinderen.
De leerplicht van uw kind is begonnen vanaf het vijfde jaar en duurt tot
en met het schooljaar, waarin het 16 jaar is geworden.

U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de leerplichtwet.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.
De eerste twee weken na de grote vakantie mag de school volgens de wet geen verlof verlenen.
Voor het boeken van een goedkopere reis kan de school geen verlof
toekennen.

De leerplicht is geregeld in de leerplichtwet. De gemeente is verantwoordelijk voor het naleven van deze wet. De school heeft de plicht
uw kind onderwijs te geven. U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw
kind naar school gaat.
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VAKANTIEROOSTER
Studiedagen:
1. Woensdag 18 september 2019
2. Maandag 4 november 2019
3. Vrijdag 6 december 2019
4. Woensdag 29 januari 2020
5. Donderdag 9 april 2020
6. Woensdag 20 mei 2020
7. Vrijdag 10 juli 2020

Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen?
Dit heet officieel 'beroep op vrijstelling'. Uw beroep op vrijstelling moet
ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde
schoolvakanties door het beroep van u of uw partner
•
Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
•
Het gaat om een gezinsvakantie van maximaal 10 schooldagen.

Vakanties en vrije dagen:
Herfst:
14 t/m 18 oktober 2019
Kerst:
23-12-2019 t/m 3-01-2020
voorjaar: 24 t/m 28 februari 2020
Mei:
27 april t/m 8 mei 2020
Juni:
15 t/m 19 juni 2020
Zomer:
13 juli t/m 21 aug 2020

U moet de verlofaanvraag ten minste 8 weken van tevoren indienen.
De directeur kan u om een werkgeversverklaring, een eigen verklaring of ander bewijsstuk vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies.
Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling
Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt
u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Het is daarom van belang dat u op tijd uw aanvraag indient, anders kunt u geen bezwaar meer vragen.

Goede vrijdag: 10 april 2020
2de paasdag:
13 april 2020
Hemelvaart:
donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
2de pinksterdag: 1 juni 2020

Ongeoorloofd verlof
De leerplichtambtenaar onderneemt in alle gevallen actie.
Slechts bij hoge uitzondering en in bijzondere omstandigheden wordt
toestemming gegeven om uw kind van school thuis te houden. Wilt u
daar meer over weten, vraag dan op school naar de folder: 'Samen
verantwoordelijk voor de leerplicht'.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Breda (zie namen- en adressenlijst).

GYMNASTIEK
De groepen 1/2 hebben de beschikking over een eigen speelzaal binnen de school.
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 vinden op dinsdag en donderdag plaats in de sportzaal naast de school . Lessen worden gegeven
door de bevoegde sportcoach van Breda Actief .
De gymlessen zijn op de volgende dagen:
groep 7 en 8
Maandagmiddag (zwemmen)
groep 5 en 6
Maandagmiddag sporthal
groep 3 en 4
Dinsdagmiddag
Donderdag
groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

Als een kind vaak ziek is maken wij ons daarover ook ongerust. Wij
stellen dan voor om contact op te nemen met uw huisarts of de GGD.
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Nieuwsbrief 12

De kinderen moeten in sportkleding gymmen.
Gymkleding bestaat uit een gymbroek, shirt en sportschoenen.

REGELS OP SCHOOL

Als u gymschoenen aanschaft, let u er dan op dat deze lichte zolen
hebben. Zwarte zolen geven strepen op de vloer en dat is moeilijk
schoonmaken.

Om de dagelijkse gang van zaken op school soepel te laten verlopen
hebben we op school een aantal regels opgesteld.

Gymschoenen mogen niet op straat gedragen worden. Schoenen
die op straat gedragen zijn, hebben vaak steentjes in de zool en beschadigen onze vloer.
Tip: Voorzie kleding en schoenen van een naam!

Groepsregels
Elk schooljaar worden per groep een aantal regels samengesteld. De
eerste vijf regels zijn de basisregels van het “Kanjerboek”:
•
•
•
•
•

Meisjes die een hoofddoek dragen, mogen alleen sporten met een
speciale hoofddoek die verkrijgbaar is bij de betere sportzaken.
Een “gewone” hoofddoek is namelijk onveilig.
De gymlessen zijn uiteraard verplicht. Laat het ons weten als het
voor uw kind echt niet mogelijk is om mee te doen.
Als een kind zijn spullen vergeten is, wordt gegymd in schone gymkleding van de school.

We vertrouwen elkaar.
We helpen elkaar.
Niemand speelt de baas.
Niemand lacht uit.
Niemand blijft zielig.

Als iedere leerling zich goed gedraagt en de focus op zichzelf legt,
gaat het vanzelf goed. Iedere leerling is verantwoordelijk voor zijn
eigen gedrag. Wat een ander doet kun je vaak het beste negeren.
Per klas kunnen nog een aantal regels door de leerlingen worden bijgevoegd. De regels hangen op een duidelijk zichtbare plaats in de
groep.
Algemene regels
Voor ieders veiligheid en rust lopen we kalm door de gangen.
•
•
In de pauze (gr. 3 t/m 5 en daarna 6 t/m 8) zijn alle kinderen buiten. Voor vragen kunnen de kinderen altijd bij de surveillerende
leerkrachten terecht.
Voor of na de pauze eten we iets gezonds (meebrengen van
•
thuis) en wordt er water gedronken.
Indien de kinderen om bijzondere redenen na moeten blijven,
•
bijvoorbeeld om hun werk af te maken, gebeurt dit alleen na
schooltijd aan het einde van de dag. Mocht dit langer dan 30 minuten duren dan worden de ouders telefonisch op de hoogte ge-
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We lopen over het plein met de fiets in de hand.
Honden (dieren) moeten buiten het hek blijven.
Roken op de speelplaats, in de school en in de buurt van
kinderen is niet toegestaan!!

bracht.
Kinderen die buiten de wijk wonen of toestemming hebben
gekregen van de leerkracht, mogen met de fiets komen.

Speelplaatsregels
Het schoolplein is tijdens de bouw via de Tielrodestraat of de Oosterzelestraat bereikbaar. Buiten schooltijd zijn de grote hekken gesloten
en is het schoolplein toegankelijk via een draaihek. De school informeert u nog hoe het tijdens de bouw precies verloopt.

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Wishof
De samenwerking met voorschool ‘t Kuikenhof en BSO Tiktak is
hecht. Dit samenwerkingsverband heeft de naam KindCentrum
De Wisselaar.
De peuters en de kleuters doen regelmatig activiteiten samen,
waarbij ook de ouders actief worden betrokken.
De naschoolse opvang stelt samen met de kinderen een afwisselende programma op.
We proberen onze werkwijzen op allerlei gebied op elkaar af te
stemmen. Thema’s worden samen afgesproken.
Er worden ook activiteiten na school georganiseerd waar de kinderen van de Wisselaar en de kinderen van de buitenschoolse
opvang van Kober aan deel kunnen nemen. We hopen deze activiteiten de ieder jaar verder uit te breiden, want we zijn er van
overtuigd dat het bieden van naschoolse activiteiten de ontwikkelingskansen van onze kinderen kunnen vergroten!
Op woensdag– en vrijdagmiddag komen de grote Broers en Zussen met de kinderen spelen op het schoolplein. Enkele kinderen
uitgroep 7 en 8 organiseren voor de jongere kinderen activiteiten.
Zo is er ook een huiswerkklas voor de groepen 7 en 8.

Kinderen spelen op de zichtbare stukken op de speelplaats, zodat de
leerkrachten goed overzicht kunnen houden.
In de ochtendpauzes is de leerkracht van uw kind ook buiten.
Als je eenmaal op de speelplaats bent, ga je er niet meer af.
Voetballen gebeurt altijd daar waar men andere kinderen niet in de
weg staat.

Feest
Op onze school wordt uitvoerig aandacht besteed aan de feestdagen rond Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaarsbal, Carnaval, Koningsdag en Pasen.
De leerkrachten organiseren, in samenwerking met de Oudervereniging, activiteiten waarbij de kinderen leren waar de feestdag

We spelen gezellig en maken niks kapot.
We gooien rommel in de prullenbak.
10

Sportdag
Koningsdag is de dag die door heel Nederland gebruikt wordt om met
leerlingen te bewegen. Het is daarom dat we de afgelopen jaren geen
sportdag meer georganiseerd hebben. Bewegen vinden we echter
heel belangrijk, daarom hebben we een sportcoach ingehuurd om de
bewegingslessen te geven en krijgen groep 7 en 8 zwemlessen.
Verder nemen wij deel aan de Singelloop en de Avondvierdaagse.

over gaat en dit wordt dan meestal afgesloten met een gezamenlijke
activiteit of viering.
Alle kinderen zijn verplicht om bij al deze activiteiten aanwezig te
zijn, omdat dit reguliere schooltijden zijn.

Schoolkamp
De kinderen van groep 8 gaan tegen het einde van het schooljaar op
kamp. Drie dagen samenwerken, rekening houden met elkaar, samen
eten, samen spelen, vóórdat ze de basisschool verlaten.
Het schoolkamp is voor alle kinderen van groep 8; het hoort bij het
reguliere lesprogramma.

Verjaardag kinderen
De kinderen mogen op hun verjaardag trakteren in hun eigen klas en
daar wordt dan uiteraard gezongen voor de jarige. Wij willen u vragen
om een kleine en gezonde traktatie mee te geven. In de groepen
1/2, mogen de ouders deze verjaardag bijwonen. De jongere kinderen
mogen langs alle juffen en meneren van hun gang, de administratie
en directie met een verjaardagskaart voor een verjaardagwens.

De school vraagt aan de ouders een financiële bijdrage voor het
kamp. Het is mogelijk, hiervoor maandelijks een bedrag te sparen.
Indien de financiële bijdrage een probleem vormt, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

Excursies
We vinden het van belang dat het onderwijs, waar mogelijk, aanschouwelijk moet zijn. Dit houdt in dat we proberen om regelmatig uitstapjes te organiseren. In de meeste gevallen lopen die uitstapjes samen met activiteiten zoals bijv. Dierendag of maken ze onderdeel uit
van het scholenproject “De ontdekking”. Het laatstgenoemde wordt
het gehele jaar door voor iedere groep als “ontdekkingsreis op cultureel gebied” georganiseerd. Daar hoort onder andere een museumbezoek bij.

HUISWERK
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen regelmatig huiswerkopdrachten.
Denk hierbij aan rekenen, taal en/of (werkwoord)spelling. Hierbij leren
de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk.
De bedoeling van deze taken is: het inoefenen van de stof, leren van
proefwerken en het zelf plannen van hun werk.

Minimaal een keer per week is er na school een huiswerkklas.
De groepsleerkracht kijkt welke kinderen daarvoor in aanmerking
komen. Door regelmatig huiswerk mee te krijgen worden de kinderen
voorbereid op het huiswerk maken op het voortgezet onderwijs. Voor
u, als ouders, is het bovendien prettig om te zien waar de kinderen op
school mee bezig zijn. Door de kinderen thuis bij het huiswerk te
ondersteunen, krijgt u ook een goed beeld van de ontwikkeling van uw
kind en zijn/haar leerstijlen. Meehelpen aan huiswerk is waarderen wij
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zeer, probeer echter de leerling zelf het huiswerk te laten maken en
neem het niet teveel over. Daar leert uw kind het meeste van.

OVERBLIJVEN
Overblijven moet leuk en gezellig zijn, net als thuis, maar dan met
vriendjes en vriendinnetjes van school. Overblijven geeft kinderen de
kans om tussen de middag rustig te eten, tot rust te komen, hun
verhaal te vertellen of zich buiten uit te leven. De primaire taak van het
overblijfteam is om simpelweg klaar te staan voor de kinderen, om
kinderen onder verantwoorde begeleiding zichzelf te laten zijn en ook
rekening met elkaar te leren houden.
Een gezellige en ontspannen lunchpauze kan er toe bijdragen dat uw
kind weer fris aan de middaglessen kan beginnen.
Voor aanmeldingen, opzeggingen en vragen kunt u contact opnemen
via:

kbsdewisselaar_info@inos.nl

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

of via 076-5871177 bij onze administratief medewerker
Najat Abdeslami of via onze vrijwilligster Liza Mensen.

Opvoeden is een veelzijdige, leuke en uitdagende taak waar je als
ouder voor staat. Soms wil je weten hoe een andere ouder zaken
aanpakt of zoek je naar antwoorden bij de leerkracht of op het internet. In de meeste gevallen is dit voldoende.

Het overblijven wordt verzorgd door personeel van de school. Liza
Mensen is hierbij de constante factor.

Blijven er vragen waar je geen antwoord op weet? Of waar je je onzeker over voelt? Dan hoopt het CJG Breda dat je hen benadert.
Mocht je vragen hebben dan kun je bellen of mailen naar
Frank Weijters: frank.weijters@cjgbreda.nl
Of:
06-34924606 of 0800 - 4440003
(gratis nummer)

Het tarief voor het overblijven (tussen schoolse opvang) is
€ 2,00 per overblijfbeurt. We zijn blij dat we ook dit jaar deze prijs kunnen handhaven. Dat hebben we vooral gedaan door het overblijven als
school zelf te regelen. Dat betekent niet dat we die prijs ieder jaar zo
laag kunnen houden, dat proberen we natuurlijk wel.

www.cjgbreda.nl
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KOBER KINDERCENTRA

GGD
Onze school werkt nauw samen met de GGD. Voor kinderen die 5 jaar
oud zijn vindt een onderzoek plaats door de doktersassistente van de
GGD.
De resultaten worden met de leerkracht van het kind besproken, nadat
ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Ouders kunnen ook
altijd zelf contact opnemen met de GGD voor vragen over opvoeding en
gezondheid.
De GGD heeft voor ons ook een hoofdluisprotocol opgesteld, om het
hoofdluisprobleem zo veel mogelijk te voorkomen. Als er hoofdluis
wordt geconstateerd krijgen alle ouders in die groep daar bericht over.
Iedereen maakt kans om hoofdluis op te lopen. Dat kan ook buiten de
school gebeuren, bijv. in de kleedkamers van sportverenigingen, in
bioscopen, disco’s of zwembaden. Wij adviseren daarom ook om wekelijks zelf te controleren.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit
3 ouders en 3 leerkrachten.
Personeelsgelding: Marian Kuster (Voorzitter), Rianne Peters
(Secretaris) en Chantal Verhagen.
Oudergeleding: Aysugul Piri, Natasja Veld en Abdullah Azami.

Kober biedt gemak en ondersteuning aan werkende ouders. Vaders
en moeders kunnen onbezorgd naar hun werk, omdat Kober:
1.
2.

Een uniek pakket aan diensten biedt, afgestemd op hun
specifieke wensen;
De beste partner is in de opvoeding en de ontwikkeling van
hun kinderen, in nauwe samenwerking met het onderwijs.

Buitenschoolse opvang TikTak
De buitenschoolse opvang (bso) TikTak van Kober is gevestigd in
hetzelfde gebouw als de basisschool. De pedagogisch medewerkers
kennen de leerkrachten, overleggen bij bijzonderheden en werken samen bij buitenschoolse activiteiten.
De kinderen kunnen na school rustig bijkomen en hebben daarna alle tijd om te spelen
met vriendjes en vriendinnetjes. Bij TikTak
kunnen kinderen voor school al vanaf 7.30 uur komen en na school
tot 18.30 uur blijven. Daarnaast zijn wij ook open tijdens schoolvrije
dagen en in de vakanties. De pedagogisch medewerker brengt de
kinderen indien nodig naar de klas en haalt ze ook weer op.
Voorschool ’t Kuikenhof
Voorschool ’t Kuikenhof (2,5 tot 4 jaar)
Er is volop ruimte om samen te spelen, te knutselen, liedjes te zingen, verhaaltjes te lezen en te leren. We kennen de leerkrachten,
overleggen bij bijzonderheden en werken samen aan thema’s en
activiteiten Kortom, een goede voorbereiding op de basisschool De
Wisselaar!

In de MR wordt gesproken over allerlei beleidszaken die de school en

het onderwijs aangaan, zoals het vakantierooster, het toelatingsbeleid
en schooltijden.
Ook kan de MR een gesprek met het College van Bestuur aangaan. De
directeur fungeert als adviseur. Als er plaatsen vrij komen, kan iedere
ouder zich kandidaat stellen volgens een democratische stemprocedure onder de ouders. Dat werkt ook bij het personeel zo.
In de kalender kunt u zien wanneer de MR vergadert. In de schoolapp
kunt u de verslaggeving lezen. Deze vergaderingen zijn openbaar. Dat
wil zeggen dat u toehoorder bent, maar niet deelneemt aan stemmingen of discussies.

Altijd wat te doen
We organiseren allerlei activiteiten zoals spelen in de buurt, sporten
in de gymzaal.. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Samen met
school en andere partners in de buurt zorgen we dat de opvang bui-
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Leerlingraad 6

30

vers. Laat ze ieder zijn talent ten volle gebruiken en plezier hebben in
het werk waarmee zij later een schakel zijn in de maatschappij.

ten schooltijd elke dag een belevenis is.
Kosten
In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van
het inkomen en de gezinssituatie. We rekenen het graag voor u uit!
Meer informatie of aanmelden
Het combineren van werk en opvang kan een hele puzzel zijn. Stel
ons gerust al je vragen, samen zoeken we naar de opvang die het
beste past bij wat jullie zoeken. Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten.
Alleen vakantie-opvang behoort ook tot de mogelijkheden.
Bel met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl. Kijk eens op onze website www.kober.nl voor de
meest gestelde vragen en een locatie bij jou in de buurt.

Namen- en adressenlijst

Nieuwe ontwikkelingen
De school zoekt met de opleidingsscholen binnen Breda naar samenwerking. Zo proberen wij komend jaar naschoolse activiteiten te organiseren met studenten. Natuurlijk altijd onder verantwoordelijkheid
van de school. De studenten doen werkervaring op en verdienen leerpunten. De school heeft de kinderen dan ook na schooltijd iets te boden. Afgelopen jaar is dat prima bevallen. Helaas kunnen we nog
geen continuïteit bieden.

Bestuur INOS,
Postbus 3513
4800 DM Breda
076-5611688
Regionaal samenwerkingsverband, toelatingscommissie
RSV Breda e.o. OOK, PO
Ridderstraat 34
4902 AB Oosterhout (NB)
076 - 5607778
po@rsvbreda.nl

Wij proberen activiteiten te organiseren die gratis zijn of zo min mogelijk geld kosten. Het betreft sport, drama, dansen, knutselen of ander
hobby’s. Als u als ouder zelf een activiteit na schooltijd te wilt organiseren, staan wij daar voor open.

Externe vertrouwenspersoon:
Dhr. T. van Dorst,
Arbo Unie te Breda
06 52501975

Om de maatschappij goed te laten functioneren zijn we afhankelijk
van alle mensen om ons heen. Iedereen levert daar op zijn manier
een zinvolle bijdrage aan. Wij zijn net zo trots op kinderen die vaardigheden als techniek en verzorging ontwikkelen als boekenschrij14
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14 augustus

Unit Oosterzelestraat, 076 - 5874943
www.kober.nl

Landelijke Klachtencommissie katholiek onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Unitmanager Kober:

Tanja Slootmans
0620585548
Tslootmans@kober,nl

Inspectie Basisonderwijs en Vertrouwensinspectie
Voor ouders: 0800-8051
Correspondentieadres:
Postbus 88, 5000 AB Tilburg
www.onderwijsinspectie.nl
Centrum voor jeugd en gezin:
Dhr. Frank Weijters
frank.weijters@cjgbreda.nl
06 - 34924606 of
0800 - 4440003 (gratis nummer)
www.cjgbreda.nl
Leerplichtzaken gemeente Breda
Dhr. Job Hulsbosch
076-5293302
www.rblwest-brabant.nl
Directeur KBS “de Wisselaar”:
Dhr. Eric Gladdines
076 - 5871177
Vertrouwenspersonen op school:
Mevr. Mirjam van de Zanden
Mevr. Rianne Peters
076-5871177
Kober kindercentra: 076 - 5045603
serviceteam3@kober.nl

15

