Nevenvestiging

Hoofdgebouw

Kleiweg 15-17
4386 PA VLISSINGEN
Tel.: 0118 - 47 87 92

Flamingoweg 53
4386 DT VLISSINGEN
Tel.: 0118 - 46 03 44

E-mail:
dewissel@onzewijs.nl
Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl

DE UITWISSELING
Schooljaar: 2019 - 2020

Nummer: 1

Uitgifte: 30-8-2019

Agenda
do

5 september

Informatieavond

Informatie via Parro

ma

9 september

schoonmaakmiddag

Informatie via Parro

di

10 september

Sociokamp groepen 6

Informatie via Parro

ma
do

16 september19 september

Veldweek groepen 8

Informatie via Parro

ma

23 september

Ouderavond veldweek groepen 8

Info via Parro

di

24 september

Sociodag groepen 5

Info via Parro

wo

2 oktober

Start kinderboekenweek – thema Reis mee

Info volgt later

wo
vr

2 oktober4 oktober

Sociokamp groepen 7

Info via Parro

do

10 oktober

Podium De Wissel groepen 1-7

Informatie volgende Uitwisseling

vr

11 oktober

Studiemorgen groep 1/2

Alle leerlingen groep 1/2 vrij

vr

11 oktober

Studiemiddag groepen 3-8

Alle leerlingen ’s middags vrij

ma
vr

14 oktober18 oktober

Herfstvakantie

Alle leerlingen vrij

De volgende Uitwisseling komt uit op 27 september 2019

Begin schooljaar
Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen. We hopen dat we met elkaar een goed schooljaar mogen hebben.
Wij gaan ervoor!
Team CBS De Wissel

Op de fiets naar de Kleiweg?
Op de locatie Kleiweg hebben we, voor de zomervakantie, ons beleid over het fietsen naar school aangepast. We
hebben op deze locatie een groot aantal plekken om fietsen te stallen ter beschikking. Dit aantal is (na uitbreiding
van het aantal plekken ruim 10 jaar geleden) altijd voldoende geweest om voor alle leerlingen een plekje te bieden.
Helaas is dit de laatste jaren steeds minder het geval, omdat de ruimte die een kinderfiets inneemt groter is
geworden. Kwestie van fietsmanden, brede sturen en standaards etc.
Daarom geldt vanaf dit schooljaar de policy dat leerlingen die in de directe omgeving van de school wonen, lopend
naar school gaan. Het gaat hier om kinderen die in Papegaaienburg en in de Hofwijk wonen. Loopafstand is dan
maximaal 5 minuten, vaak nog minder dan de afstand die veel andere leerlingen naar school fietsen. Op dagdelen
dat er gym is of excursies, geldt deze afspraak niet. We hebben helaas niet de ruimte op het plein om het aantal
fietsenbeugels uit te breiden. We hopen op uw begrip.

Inrijverbod Kolibriesprenk
Op de locatie Flamingoweg is sinds half juli een inrijverbod van kracht geworden voor de Kolibriesprenk; dit is het
doodlopende straatje net naast onze school. Als school hadden we, zoals u bekend was, toch al de gewoonteafspraak met u als ouders om dit straatje niet te gebruiken voor het inrijden met of parkeren van uw auto. Dit in
verband met het creëren van een veilige setting rondom het brengen en halen van uw kind. Met de fiets of lopend
naar school heeft hier natuurlijk de voorkeur, zeker als u niet al te ver van het gebouw af woont.
Het verschil met de regeling die tot voor kort gold, is dat er nu dus een formeel verbod is om de straat in te rijden.

Typelessen
De online typecursus van Gigakids voor leerlingen van de groepen 6 t/m 8
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.
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)

Huiswerkklas voor de groepen 6,7 en 8
Met deze info willen we u op de hoogte stellen dat we de huiswerkklas weer
gaan verzorgen op basisschool De Wissel. Dit is wel afhankelijk van het aantal
deelnemers. De lessen zijn op dinsdag van 15.30-16.15 uur. De kosten zijn
1,20 per keer. Dit is een bijdrage in de kosten die de school maakt.
Natuurlijk kunt u mailen (ellen@onderwijsmobiliteitscentrum.nl) voor informatie
of om uw zoon of dochter op te geven! Wilt u in de mail naam, klas en
telefoonnummer vermelden?
De huiswerkklas zal starten 24 september 2019.
Wilt u uw kind opgeven vóór 16 september 2019.
Met vriendelijke groet,
Ellen Poppe,
Onderwijs Mobiliteits Centrum
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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.

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 allerlei
activiteiten. Vele enthousiaste ouders hebben zich hiervoor al aangemeld, maar wij kunnen
uw hulp nog goed gebruiken bij de werkgroepen: Project en Pasen. Heeft u zich al
opgegeven voor één of meerdere werkgroepen, dan zult u hiervoor benaderd worden door de
leerkrachten die voor deze werkgroep verantwoordelijk zijn.
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?

Werkzaamheden achterplein Flamingoweg
De komende weken zult u het achterplein op locatie Flamingoweg zien veranderen! Er zullen een aantal
speeltoestellen op het achterplein worden vervangen. Hoe het plein er uiteindelijk uit komt te zien gaan we nog niet
verklappen..... Omdat het veranderen van achterplein niet zonder slag of stoot gaat zal u af en toe overlast ervaren
bij het brengen en halen van uw kinderen in de vorm van het zien liggen van bouwmateriaal. Ook zullen de
kinderen af en toe geen gebruik kunnen maken van een deel van het plein. Wij vragen hiervoor uw begrip en
medewerking, tenslotte gaan we allemaal voor hetzelfde doel: speelplezier van uw kind(eren) en onze leerlingen!

Jaarkalender 2019-2020
Hieronder ziet u de jaarkalender voor het schooljaar 2019-2020. Deze kalender is nagenoeg compleet. Er
ontbreken alleen nog enkele studiemomenten in 2020 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 is ook via de agenda
van Parro te zien zijn. Updates worden hier periodiek aan toegevoegd.

dag/datum

activiteit/vakantie

5 september 2019

Informatieavond alle groepen

9 september 2019

Schoonmaakmiddag

10 september 2019

Sociodag groepen 6

16 september 2019

-

19 september 2019

Veldweek groepen 8

23 september 2019

Ouderavond Veldweek groepen 8

24 september 2019

Sociodag groepen 5
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2 oktober 2019
2 oktober 2019

Start kinderboekenweek: Reis mee!
-

4 oktober 2019

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

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

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 Seafthinge groepen 8
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1 juni 2020

2e Pinksterdag

16 juni 2020

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij

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

Musicalles
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“De vaart van Vlissingen”
Op zondag 22 september 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-van-vlissingen-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!
Team MadMen Running Zeeland
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