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Agenda
ma
vr

4 maart –
8 maart

Voorjaarsvakantie

Alle leerlingen vrij

do

21 maart

Studiemiddag

Alle leerlingen ’s middags vrij

do

28 maart

Projectpresentatie

Info volgt

wo

3 april

Grote rekendag

Info volgt

wo

3 april

Schoolvoetbal jongens

Info in deze Uitwisseling

wo

10 april

Schoolvoetbal meisjes

Info in deze Uitwisseling

do

18 april

Paasviering

Alle leerlingen zijn ’s middags vrij

vr

19 april –
3 mei

Meivakantie

Alle leerlingen vrij

do

16 mei

Sportdag

Informatie volgt

De volgende Uitwisseling komt uit op 4 maart 2019

De lente komt eraan!
Uit een winterslaap ontwaakt
Door de zon weer geraakt
Nu lang genoeg gewacht
Op de natuur haar pracht
Met ontluikende kleuren
En verfrissende geuren
Bijen die zacht voorbij zoemen
Bij prachtig bloeiende bloemen
Een struik die zich opricht
De dag kent weer langer licht
Vogeltjes al vroeg aan het fluiten
Mensen, komt weer naar buiten
Met blijde ogen en een lieve lach
Een lekkere temperatuur overdag
Buiten eten komt in beeld
Terwijl het lentebriesje streelt
De avonden weer oh zo zwoel
Leve dat heerlijke bijna lentegevoel

Sparen voor schoon drinkwater
Ook dit jaar doen we als school weer mee aan het Vastenactie project. Dit jaar staat dat in het teken van (het
gebrek aan) schoon drinkwater en heet ‘Water verandert alles’.
Het thema van dit jaar
Afgelopen jaar maakten we de grootste droogte mee sinds jaren in ons land. Maar ondanks dat, kwam er nog
steeds schoon drinkwater uit de kraan. In andere delen van de wereld komen steeds meer overstromingen voor.
Denk aan Australië en Italië. Gletsjers in de Himalaya smelten massaal, hetgeen ook weer wateroverlast geeft
maar juist in de toekomst zal leiden tot verdroging van het lager liggende land….…. Tegelijkertijd dreigt de
zeespiegelstijging. We staan voor grote problemen en uitdagingen. Je kunt geen dag de krant openslaan of er
staat iets over water in.
Tegelijkertijd zijn er gebieden op aarde, waar de mensen nog steeds verstoken zijn van schoon drinkwater. Water
om even je handen te wassen, thee te zetten, het toilet door te trekken of gewoon een glas water te pakken.
Dingen die heel gewoon zijn bij ons. Dat heeft grote gevolgen voor de gezondheid van mensen (80 % van de
ziektes in ontwikkelingslanden wordt veroorzaakt door verontreinigd water) en de economische ontwikkelingen.
Vooral vrouwen en kinderen zijn dagelijks vele uren bezig om alleen al te zorgen, dat de minimaal benodigde
voorraad water in hun huizen komt. Vele uren moeten ze daarvoor lopen met hun zware vracht. Uren die zij niet
kunnen besteden aan hun opleiding, aan school of
betaald werk.
Doel van het project
Vastenactie heeft zes projecten aangewezen, verspreid
over de armste gebieden op aarde, die zij wil gaan
ondersteunen. In Congo, Sierra Leone, Indonesië en
Nicaragua.
Zes plaatsen waar putten gegraven worden en/of
waterleiding wordt aangelegd. Waar waterpompen op zonne-energie worden neergezet en waar waterfilters en
toiletten worden geplaatst.
In alle klassen staat een spaardoosje voor dit doel. We hopen dat ze aan het eind van de 40 dagen tijd (zaterdag
20 april 2019) goed gevuld zullen zijn. Helpt u mee?

Enquête
ZB| Planbureau brengt voor onze school en voor andere scholen de wensen in kaart van ouders/verzorgers voor
de basisschool van de toekomst. Het belangrijkste hierbij is dat CBS De Wissel en andere scholen uw kind(eren)
goed voorbereidt op de toekomst.
Wij vragen uw medewerking door het invullen van een online vragenlijst.
Klik hier om direct met de vragenlijst te starten. (U start direct bij vraag 1.)
Uw deelname is belangrijk, omdat het bijdraagt aan inzichten in de regionale en lokale mogelijkheden op het
gebied van onderwijs en voorzieningen.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld
en anoniem verwerkt.
U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 10 maart 2019.
Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van ZB| Planbureau.
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Schoolvoetbal
In de maand april staat er leuke activiteit op de agenda, namelijk het schoolvoetbaltoernooi voor de jongens en de
meiden!
Op woensdag 3 april 2019 is het jongenstoernooi. Op woensdag 10 april is het de beurt aan de meiden.
Er is dit jaar geen uitwijkdatum! Gaat het door bijv. slecht weer niet door, dan komt die dag te vervallen.
Op school is al wel in de klas gevraagd wie er mee zou willen doen, maar dit
was nog niet definitief. Dit heeft te maken met het aantal teams dat in totaal
uit de gemeente Vlissingen kan meedoen, wat ook weer te maken heeft met
de beschikbare velden.
Op 11 maart is de vergadering van de organisatie en dan wordt gekeken
hoeveel teams er van welke scholen mee kunnen doen.
Het is dus nog even afwachten...
Op www.schoolvoetbal.info kunt u meer informatie vinden over het
schoolvoetbaltoernooi. Ook worden hier op de betreffende dagen, live, de standen en uitslagen bijgehouden.
Meer informatie over teamindelingen, velden, tijden etc. zal bekend worden na 11 maart.
Met sportieve groeten, Meester Yorick

Schoolfoto’s 2018
In het voorjaar 2018 heeft de fotograaf van Flits & Fun de schoolfoto's gemaakt.
Hierbij willen we u eraan herinneren dat deze tot 24 mei 2019 beschikbaar zijn. Na
deze datum is het niet meer mogelijk om in te loggen.
Via de website www.flitsenfun.nl kunt u de schoolfoto's van uw kind (alsnog)
bekijken door het invullen van de inloggegevens die u destijds van school per brief
heeft ontvangen.
Indien u de inloggegevens niet meer heeft, kunt u deze bij Flits & Fun aanvragen
door een mailtje te sturen naar: service@flitsenfun.nl met de naam van de school,
naam van uw kind en de klas waar hij/zij in zit. Voordat de inloggegevens aan u kunnen worden verstrekt, zal Flits
& Fun wel eerst toestemming aan school moeten vragen i.v.m. de privacy wetgeving. Zodra school toestemming
gegeven heeft, zal Flits & Fun u de gegevens per mail versturen.

Staking
Op 15 maart staken docenten van het basisonderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs. Op de scholen
van Onze Wijs wordt hier verschillend mee omgegaan, afhankelijk van de stakingsbereidheid van de leerkrachten.
Op De Wissel zullen de groepen 1/2 geen les krijgen en de groepen 3 t/m 8 wel. Zie de bijgevoegde brief hierover.

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad
Bart van der Vaart zal na dit schooljaar stoppen als lid van de Medezeggenschapsraad. In de vorige uitwisseling
heeft een vacature gestaan voor een nieuw lid van de MR. We zijn blij u te kunnen vertellen dat Vincent Meerman
het stokje van Bart zal overnemen.
We willen Bart bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.
Hieronder stelt Vincent zich graag even aan jullie voor:
Mijn naam is Vincent Meerman, vader van Pim (5) en Roos (2) en man van Marlies en binnenkort ook lid van de
medezeggenschapsraad van de Wissel. Door het drukke gezinsleven, mijn baan als Manager Sales bij de PZEM
en de eigen praktijk van Marlies (Guus, kinder- en jeugdpsychologie) komen wij er vaak niet aan toe om mee te
helpen met de activiteiten die overdag plaatsvinden op school. Toch willen we graag helpen en betrokken zijn. Op
deze manier kan ik een bijdrage leveren.
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Project
Ieder jaar weer staat De Wissel twee weken lang in het teken van een
project. Tijdens deze projectweken zijn alle klassen bezig met het leren
over en binnen een gekozen thema. Dit jaar is gekozen voor het thema
voeding.
We zijn op dit moment al druk bezig met de voorbereidingen om deze
projectweek tot een succes te maken.
Via deze weg willen wij de ouders van de ouderwerkgroep Project alvast
heel hartelijk danken voor hun inzet! Dankzij hen zullen de hallen op beide
locaties geheel in het thema worden aangekleed.
Op donderdagmiddag 28 maart 2019 bent u van harte uitgenodigd om, op
beide locaties, van 15:30u tot 17:00u te komen kijken naar alles wat tijdens
deze twee weken ontwikkeld, geleerd en gemaakt is.
We hopen u en mogelijk andere belangstellenden daar te ontmoeten!

Zeeuwse damkampioenen!
Woensdagmiddag 27 februari ging er een goed
voorbereid damteam van De Wissel naar de Zeeuwse
damwedstrijden in Lewedorp.
De wedstrijden in Lammerenburg waren al niet
makkelijk, maar nu zou het er echt om spannen of we
hier wel sterk genoeg voor waren. De eerste wedstrijd
was een soort van warming-up en vonden we nog erg
moeilijk. Maar de daaropvolgenden liet
ieder zien hoe je dubbeldammen moest
halen, hoe je je stenen sterk kon neerzetten en wat het belangrijkste was; hoe je je
tegenstander het best kon verslaan.
De andere scholen hadden ook goede dammers gestuurd, dus het was tot op het laatst spannend of we bij de
eerste drie zouden komen. En dat lukte: als derde winnaar mogen we nu door naar
de halve finale van de landelijke wedstrijden. Een grote prestatie Goya, Alyze,
Romy, Rui en Quinten. Levi is als zesde speler meegegaan om te kunnen
vervangen. Heel hartelijk bedankt Levi. We zijn trots op jullie, dammers van De
Wissel!
Dank aan alle opa’s, ouders, coaches, fotografen die aanwezig waren en aan
meester Kees Rijk die ons een paar keer is komen les geven.

Avondvierdaagse 2019
Van maandag 13 tot en met donderdag 16 mei vindt de jaarlijkse Avondvierdaagse in Vlissingen plaats. We hopen
dat er weer veel kinderen van De Wissel meelopen. U kunt nu uw kind uit groep 1 t/m groep 8 aanmelden via school.
Via dit bericht willen wij u alvast laten weten op welke momenten u zich kunt inschrijven voor de Avondvierdaagse.
Op datzelfde moment kunt u ook een Wissel t-shirt kopen. Dit T-shirt is erg handig tijdens de sportdagen,
schoolreisjes en de Avondvierdaagse. Zo is uw kind tijdens deze evenementen herkenbaar als leerling van De
Wissel.
Verder informatie hierover volgt binnenkort, maar dan kunt u onderstaande data alvast in uw agenda noteren.
dinsdag 2 april van 08.15 - 08.45 uur op beide locaties in de hal
dinsdag 2 april van 15:00 – 15:30 uur op beide locaties in de hal
donderdag 4 april van 08.15 - 08.45 uur op beide locaties in de hal
donderdag 4 april van 15:00 – 15:30 uur op beide locaties in de hal
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