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Agenda
vr

15 februari

Studiemiddag

Alle leerlingen ’s middags vrij

ma

25 februari

Studiemiddag

Alle leerlingen ’s middags vrij

di

26 februari

Rapportenavond

Info en inschrijving volgt via PARRO

ma
vr

4 maart –
8 maart

Voorjaarsvakantie

Alle leerlingen vrij

do

21 maart

Studiemiddag

Alle leerlingen ’s middags vrij

do

28 maart

Projectpresentaties

Info volgt

wo

3 april

Grote Rekendag

Info volgt

do

18 april

Paasviering

Alle leerlingen zijn ’s middags vrij

vr

19 april –
3 mei

Meivakantie

Alle leerlingen vrij

De volgende Uitwisseling komt uit op 21 februari 2019

In memoriam Janayah Ilaria
Je had hier verder moeten groeien,
net als bloemen moeten bloeien.
Moeten dansen, liedjes zingen
buiten spelen, in plassen springen.
Groter worden, steeds wijzer zijn,
groter grootst, maar jij blijft klein.
Het mooiste wat nog van jou bloeit
in harten vol liefde leef jij voort.
Zo ben en blijf je waar je hoort.
Lieve Janayah, we zullen je niet vergeten.

Medezeggenschapsraad
Aan het einde van dit schooljaar gaan we afscheid nemen van Bart van der Vaart. Hij is een aantal jaar lid van de
oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad. Wij danken hem voor zijn jaren van inzet. In verband met zijn
vertrek zijn wij op zoek naar een ouder die hem zou willen vervangen.
De MR denkt mee in allerlei beleidszaken die de school aangaat. Zo wordt er bijvoorbeeld besproken wat er speelt
op school en hoe we ons geld besteden. We bekijken dit vanuit schoolperspectief, maar ook vanuit de
oudergeleding van de MR. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR vergadert vijf à zes keer
per jaar.
Wij hopen dat u van de gelegenheid tot medezeggenschap gebruik wilt maken en zich kandidaat stelt. De
zittingstermijn is drie jaar.
Meer informatie over de MR kunt u lezen in onderstaande brochure:
http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf
Als u zich kandidaat wilt stellen en/of eerst meer informatie zou willen, dan kunt u een mail sturen
naar mr.dewissel@onzewijs.nl.
De voorzitter van de MR zal vervolgens contact met u opnemen. Uw kandidaatstelling dient vergezeld te zijn van
een korte motivatie waarom u denkt dat u geschikt bent, bijvoorbeeld door uw (werk)ervaring kort te benoemen.
U kunt zich kandidaat stellen tot en met 8 februari. De kandidaatstelling wordt vervolgens in de eerstvolgende
Uitwisseling gepubliceerd. Indien nodig worden er verkiezingen gehouden.

Geslaagd voor typecursus
Op 17 september 2018 is een groepje leerlingen begonnen met de typelessen van GigaKids.
Ze zijn 12 maandagen bezig geweest met de lessen en maandag 17 december 2018 hebben ze examen gedaan!
Ze hebben heel hard gewerkt en goed geoefend.
Ze waren erg zenuwachtig, maar……………ze zijn (bijna) allemaal….geslaagd!
Nu kunnen ze met 10 vingers blind typen en nog snel ook! Een super prestatie!
Denk jij: “Dat wil ik ook!” Dat kan! Na de zomervakantie start er weer een cursus.
Je krijgt vanzelf een uitnodiging via de school.
Wil je meer informatie dan kun je bellen of mailen: 0118-200095 of
ellen@onderwijsmobiliteitscentrum.nl
Ellen Poppe, namens GigaKids Onderwijsmobiliteitscentrum in Vlissingen

Topdammers op De Wissel
Alle wintermaanden zijn er een heel stel leerlingen vanuit de groepen 5, 6 en 8 aan het dammen
op de maandagmiddag.
Dat ze dit leuk vinden en ook heel fanatiek doen, is bewezen op de onlangs gehouden
schooldamwedstrijd in Lammerenburg.
Het tweede team welpen is zelfs kampioen geworden. Gefeliciteerd nogmaals. Ze kregen een
beker mee en de uitnodiging om op 27 februari te komen dammen op de Zeeuwse
kampioenwedstrijd dammen in Lewedorp.
We gaan dus trouw door met het oefenen op de maandagmiddag en specialiseren ons nu in het spelen met een
“dubbele dam”.

Hartelijke groeten van alle dammers en juf Anja Vogel
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Jumbo spaaractie
De actie sparen voor je school is afgelopen.
We willen u hartelijk bedanken voor het sparen voor De
Wissel. De opbrengst was € 149,62. Dit bedrag is reeds
besteed aan schoolspullen voor groep 3.

Ouderenquête
Er zijn al vele reacties binnengekomen op de oudertevredenheidspeiling van onze
school. Heel hartelijk dank hiervoor.
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, willen we u vragen om dat alsnog te doen.
Het doel van deze meting is om de tevredenheid over De Wissel (in de breedste zin
van het woord) van u als ouders te peilen. We hopen dat u tijd wilt nemen om deze
tevredenheidspeiling te zijner tijd in te vullen. Bij het invullen is het belangrijk dat u de
vragenlijst in 1x invult. Het kost ongeveer 5 minuten van uw tijd. De enquête is in te
vullen tot en met 25 januari 2019.
Wij stellen uw mening zeer op prijs!
Klik hier om naar de enquête te gaan.
Alvast hartelijk dank voor het invullen.

Vakantierooster 2019-2020
Hieronder alvast het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020. Er staat voorlopig één studiedag gepland, welke
maakt dat de meivakantie voor de kinderen bijna 2,5 week duurt. De overige studiedagen zullen op een later
moment omstreeks juni dit schooljaar worden gecommuniceerd.

Herfstvakantie

Maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober 2019

Kerstvakantie

Maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020

Goede Vrijdag

Vrijdag 10 april 2020

2e Pasen

Maandag 13 april 2020

Meivakantie

Maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei 2020

Studiedag

Maandag 4 mei 2020 zijn alle leerlingen vrij

Bevrijdingsdag

Dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

2e Pinksterdag

Maandag 1 juni 2020

Zomervakantie

Maandag 13 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020
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Verlof buitenom schoolvakanties
Als u buitenom de vakanties verlof wilt aanvragen voor uw kind, dan zijn wij
als school aan strikte richtlijnen gebonden. Deze richtlijnen staan vermeld in
de schoolgids en op onze site. Dit roept soms wel eens vragen op bij
ouders, omdat het dan om één dag gaat, terwijl hun kind nooit verzuimt. Dit
argument mag echter niet worden meegewogen in het wel of niet toekennen
van verlof.
Vraag uw verlof tijdig aan, in de regel zes weken van tevoren. Dan weet u
tijdig of het verlof wordt toegekend. Bij twijfel vindt overleg met het
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) plaats. Ook kunt u zelf contact met hen
opnemen indien uw verlofaanvraag is afgewezen of om meer informatie te
verkrijgen. Het RBL controleert scholen op de rechtmatigheid van het
verlenen van verlof.
Een aantal jaar terug zijn de regels voor het toekennen van verlof vanwege het werk van ouders aangescherpt.
Houd hier dus rekening mee!
Voor meer informatie:
RBL Walcheren Stadskantoor Middelburg
T. 0118 - 675 653
E: rbl@middelburg.nl
https://www.lereninzeeland.nl/ouders/regels-verlof

Parkeren Flamingoweg
We begrijpen dat het vaak lastig voor u is om een geschikte plek te vinden om te parkeren, wanneer u uw kind met
de auto naar school brengt. Parkeerbeheer kan komen controleren en zo nodig, bij foutparkeren (waaronder ook
het blokkeren van opritten valt) beboeten. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de veiligheid van onze
kinderen voorop blijft staan, dus wilt u, zeker op drukke momenten, alstublieft goed opletten?
Een groot deel van de ouders komt (zeker als het weer het toelaat) op de fiets. Een goed alternatief.
Woont u dus in één van de nabijgelegen wijken, zoals Bossenburg of Westerzicht, en bent u gewoon om met de
auto uw kind te brengen, kunt u dit overwegen, zeker als dat met uw werk te combineren valt.
Uw medewerking stellen we zeer op prijs.

Invallers gezocht!
Het blijft een hot item in onderwijsland: Het vinden van invallers voor
leerkrachten, die om welke reden dan ook kortdurend of voor langere tijd niet
kunnen komen werken, blijft moeilijk.
We willen u nogmaals informeren dat het in de toekomst voor kan komen, dat wij
niet in staat zijn om vervanging te regelen. We zijn dan genoodzaakt om groepen
te verdelen over andere groepen of zelfs een groep naar huis te sturen. Dit alles
heeft te maken met het feit dat er te weinig invalkrachten zijn binnen onze
stichting, maar ook daarbuiten. De invalleerkrachten die er zijn, worden allemaal ingezet en op den duur is de
invalpool leeg….
Wij willen bekrachtigen dat wij alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat het onderwijs aan uw zoon en/of
dochter optimale voortgang krijgt! Daarom vragen wij uw begrip op het moment dat wij genoodzaakt zijn andere
maatregelen te treffen dan gewenst.

Landelijke onderwijsstaking
Misschien heeft u naar aanleiding van berichtgeving in de media al gelezen dat er op vrijdag 15 maart a.s. een
landelijke onderwijsstaking wordt georganiseerd. Deze staking wordt door de meeste vakbonden ondersteund.
Op dit moment is nog niet duidelijk of dit gaat inhouden dat De Wissel op 15 maart de deuren sluit. Indien hierover
zekerheid bestaat, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
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