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Zomervakantie

Alle leerlingen vrij

De volgende Uitwisseling komt uit op 30 augustus 2019

Vakantie
Het team van CBS De Wissel dankt u voor alles in het afgelopen schooljaar en wenst u een zeer zonnige en fijne
zomervakantie toe!
We hopen u op 19 augustus weer te ontmoeten!

Donatie speelgoedbank
Vorige week is, Daniel van der Meer van Speelgoedbank Zeeland, op school
geweest om de donatie van De Wissel op te halen.
De Speelgoedbank heeft een mooi bedrag van 750 euro ontvangen.
De donatie zal gebruikt worden om nieuw speelgoed aan te schaffen voor
kinderen die in armoede leven. Zo krijgen zij tijdens bijzondere
gelegenheden: verjaardag, Sinterklaas, Kerst, ziekenhuisopname e.d. mooi
nieuw speelgoed.

Hoe komt uw kind naar school?
Het schoolplein is hét stukje school waar de kinderen willen en kunnen spelen.
We willen het schoolplein graag blijven gebruiken voor het buitenspelen, maar we willen er ook op toezien dat dit
veilig gebeurt. Het is dan ook niet wenselijk dat het schoolplein vol fietsen komt te staan. Dit is nu vaak wel het
geval op de Kleiweg. Al die fietsen kunnen we niet netjes laten plaatsen.
Daarom hebben we met ingang van het nieuwe schooljaar, m.u.v. de gymdag, besloten dat leerlingen uit de
omliggende straten (Sprenken en Papegaaienburg/tot aan Weyvlietweg) lopend naar school komen. We hopen
hiermee het schoolplein te kunnen gebruiken waarvoor het bedoeld is. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Typelessen
Aan de ouders/verzorgers,
De online typecursus van Gigakids start na de zomer weer op basisschool
De Wissel.
Er zijn in totaal 12 lessen en een examen. De kosten zijn, all in, € 175,=.
De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, op maandag 9 september om
15.30 uur. Natuurlijk moet uw kind ook thuis oefenen; daarom heeft u een
computer nodig met internet.
De typecursus van GigaKids is geschikt voor leerlingen van groep 6, 7 en 8.
U kunt uw zoon en/of dochter opgeven door te mailen naar
ellen@onderwijsmobiliteitscentrum.nl onder vermelding van naam, klas, telefoonnummer en mailadres.
Graag opgeven vóór 2 september as!
We zien uw kind graag op 9 september.
Met vriendelijke groet,
Ellen Poppe, namens GigaKids
Onderwijs Mobiliteits Centrum(OMC)

Wijziging overblijfkosten per 1 augustus 2019
Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, heeft er een wettelijke wijziging plaatsgevonden in de hoogte van de
maximale vrijwilligersvergoeding. Na instemming van de MR gaan wij deze wijzing vanaf 1 augustus 2019
doorvoeren voor al onze overblijfvrijwilligers. De reden hiervan is dat wij trots zijn op onze vrijwilligers en hen graag
volledig willen geven wat hen wettelijk toekomt. Wij kunnen dit alleen doen door het overblijftarief te verhogen.
Vanaf 1 augustus 2019 zal het huidige tarief van €1.30 naar €1.40 gaan. Dit is dus een verhoging van 10 eurocent
per overblijfbeurt. Murlen Dienstverlening zal deze tariefwijziging automatisch verwerken vanaf 1 augustus 2019.
We rekenen op uw begrip.

Bereikbaarheidsnummer zomervakantie
In geval van calamiteiten tijdens de zomervakantie kunt u, als het de Kleiweg betreft bellen naar: 0118-478792.
Voor locatie Flamingoweg kunt u bellen naar 0118-460344. U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar degene
die dan bereikbaar is.
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Ouderwerkgroepen 2019-2020
De ouderwerkgroepen van De Wissel helpen mee activiteiten op onze school te realiseren. Samen met de
teamleden helpen zij o.a. bij het voorbereiden en uitvoeren van de Kinderboekenweek, het
sinterklaasfeest, kerstfeest, paasontbijt, projecten etc. Wij kunnen uw hulp bij al deze
activiteiten goed gebruiken en zijn hier vanzelfsprekend erg blij mee!
Voor alle activiteiten geldt, dat er hulp gevraagd wordt in de voorbereiding (vaak overleg,
knutselen en school inrichten) en soms ook op de dag of dagen zelf.
Voor de schoolreizen zullen we in het voorjaar allereerst ouders die actief zijn binnen één of
meerdere ouderwerkgroepen benaderen.
U kunt u uzelf nog steeds aanmelden per e-mail: m.groeneveld@onzewijs.nl.
Mogen we op uw hulp rekenen?

Jaarkalender 2019-2020
Hieronder ziet u de jaarkalender voor het schooljaar 2019-2020. Deze kalender is nagenoeg compleet. Er
ontbreken alleen nog enkele studiemomenten waarop het team wel op school is, maar de leerlingen vrij zijn. Zodra
wij deze weten zullen we die natuurlijk met u communiceren. Deze jaarkalender zal in het nieuwe schooljaar ook
via de agenda van Parro te zien zijn.

dag/datum

activiteit/vakantie

19 augustus 2019

Inloop 1e schooldag

5 september 2019

Informatieavond alle groepen

9 september 2019

Schoonmaakmiddag

16 september 2019

-

19 september 2019

Veldweek groepen 8

18 september 2019

-

20 september 2019

Sociokamp groepen 7
7a wo-domo (domi en vrijmi vrij)
7b do-vrijmo (vrijmi vrij)

23 september 2019

Ouderavond Veldweek groepen 7 en 8

24 september 2019

Sociodag groepen 5

1 oktober 2019

Sociodag groepen 6

2 oktober 2019

Start Kinderboekenweek

10 oktober 2019

Podium De Wissel

11 oktober 2019

Studiemorgen groepen 1/2: deze leerlingen zijn vrij
Studiemiddag groepen 3-8: deze middag vrij

14 oktober 2019

-

18 oktober 2019

Herfstvakantie

28 oktober 2019

Studiemiddag: alle leerlingen zijn vrij

31 oktober 2019

Oudergesprekken

15 november 2019

Studiemorgen groepen 1/2: deze leerlingen zijn vrij

5 december 2019

Sinterklaas
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19 december 2019

Kerstviering

20 december 2019

Studiemiddag: alle leerlingen zijn vrij

23 december 2019

-

3 januari 2019

Kerstvakantie

18 februari 2020

Rapportenavond

21 februari 2020

Studiemiddag: alle leerlingen zijn vrij

24 februari 2020

-

28 februari 2020

Voorjaarsvakantie

9 maart 2020

-

20 maart 2020

Projectweken

18 maart 2020

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij

19 maart 2020

Projectpresentatie

31 maart 2020

-

2 april 2020

Paasontbijt en - viering: alle leerlingen zijn ‘s middags vrij

9 april 2020
10 april 2020

-

12 april 2020

17 april 2020
20 april 2020

Inschrijven Avondvierdaagse/ verkoop T-shirts

Paasweekend
Koningsspelen

-

1 mei 2020

Meivakantie

4 mei 2020

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij

5 mei 2020

Bevrijdingsdag

11 mei 2020

-

14 mei 2020

Avondvierdaagse

21 mei 2020

-

22 mei 2020

Hemelvaart

28 mei 2020

Schoolreis groepen 1/2

29 mei 2020

Schoolreis groepen 3-6
Excursie Kanoa groepen 7
Land van Saeftinghe groepen 8

1 juni 2020

2e Pinksterdag

16 juni 2020

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij

17 juni 2020

Plein- en Eindfeest

25 juni 2020

Studiemiddag: alle leerlingen zijn vrij

29 juni 2020

Kennismakingsmiddag nieuwe groepen

30 juni 2020

Rapportenavond

6 juli 2020

Afscheid groepen 8 (dit is ook de laatste schooldag van de groepen 8)

10 juli 2020

Alle leerlingen zijn vrij

13 juli 2020

-

21 augustus 2020

Zomervakantie
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Eindfeest
Het einde van het schooljaar nadert al bijna!
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 zullen op woensdag 3 juli het eindfeest vieren met verschillende spelletjes en
activiteiten op het Badstrand en het Nollestrand.
Tijden:
Om 08.30 uur verzamelen we op de onderstaande plekken (dus niet eerst op
school):
Groep 1 t/m 3 verzamelen bij de groepsleerkracht op het parkeerterrein
onderaan de boulevard. Van hieruit worden zij opgehaald door de
groepsbegeleider en gaan zij naar de spelletjes.
Groep 4 t/m 7 verzamelen bij de groepsleerkracht op het Badstrand. Ook zij
worden hier verdeeld in groepjes, om daarna met de activiteiten te beginnen.
Om 12.15 uur kunt u uw kind ophalen vanaf het Badstrand. Dit geldt voor alle groepen.
Wat neem je mee?
Groep 1 t/m 3: een goed humeur en zorg dat je goed ingesmeerd bent wanneer de zon schijnt. Neem geen
rugzak of tas mee!
Groep 4 t/m 7: een goed humeur, eventueel een schep en emmer (deze hou je zelf bij je) en verder zorg je dat je
goed ingesmeerd bent wanneer de zon schijnt.
Eten en drinken:
Een pakje drinken en een koekje worden geregeld vanuit school.
Om 12.00 uur krijgen alle leerlingen een pannenkoek. Dit is een gezellige afsluiting en geen lunch!
Fietsen:
Bij de Panta Rhei zijn fietsenrekken. Graag zoveel mogelijk de fietsen daar neerzetten. Mochten de fietsenrekken
vol zijn, dan hoort u waar u uw fiets dan kunt neerzetten.
De fietssleutels worden door de groepsleerkracht verzameld.
LET OP: wanneer uw kind allergisch is of bepaalde dingen niet mag of kan eten, dan dient u zelf iets mee te geven
(dit geldt ook voor de pannenkoeken).

Vooraankondiging van “De vaart van Vlissingen”
De schoolvakantie staat voor de deur, maar wij kijken al weer verder. Op zondag 22 september namelijk
organiseren wij, Team MadMen Running Zeeland, voor de tweede keer ‘De Vaart Van Vlissingen’. Een divers
sportevenement met start- en finish op boulevard Evertsen. Graag vragen wij voor 1 specifiek onderdeel uw
aandacht, namelijk de Kidsrun.
De Kidsrun is een hardloopwedstrijd over 1500 meter voor kinderen van 7 t/m 15 jaar, waarbij in drie
leeftijdscategorieën gestreden wordt. Iedere deelnemer ontvangt een medaille, de prestatie van de laatste
deelnemer is tenslotte net zo belangrijk als van de eerste.
Voor uw kind(eren) een unieke mogelijkheid om buiten in beweging te zijn met leeftijdsgenoten in een plezierige en
ontspannen sfeer.
Voor de Kidsrun is het inschrijfgeld slechts € 7,50. Nadere informatie en de mogelijkheid
om in te schrijven vindt u op de website: www.madmenrunningzeeland.nl/de-vaart-vanvlissingen-2019. U kunt daar ook informatie vinden over de overige hardloopwedstrijden en
de wandeltochten die 22 september over meerdere afstanden georganiseerd worden. U
kunt dus zelf het sportieve voorbeeld geven!
Wij kondigen dit evenement nu al aan, omdat de inschrijving op 1 september sluit. Het
schooljaar is dan nog maar 2 weken oud. Maar voor nu: PRETTIGE VAKANTIE!
Team MadMen Running Zeeland
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