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Agenda
Vrij

15 november

Studieochtend groepen 1/2

De leerlingen van de groepen 1/2 zijn deze
ochtend vrij

Do

5 december

Sinterklaas

Informatie hierover in deze Uitwisseling
Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij

Do

19 december

Kerstviering

Informatie hierover volgt

Vrij

20 december

Middag vrij

Alle leerlingen zijn deze middag vrijdag

Ma
Vrij

23 december –
3 januari 2020

Kerstvakantie

Alle leerlingen zijn vrij

De volgende Uitwisseling komt uit op 22 november 2019

Even kennismaken
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij aan u voor te stellen. Mijn naam is (dhr.) Levien Hamelink en ik
ben sinds kort interim directeur van De Wissel. Het bestuur van Onze WIjs heeft u al geïnformeerd dat ik de
opvolger ben van dhr. Danny de Ridder en dat zal ik tot aan de zomervakantie blijven. Ik woon in het mooie
Philippine en ben getrouwd; we hebben 4 uitwonende kinderen en zijn trotse opa en oma van 4 kleinkinderen.
Ik reis met veel plezier naar De Wissel af. Ik ontmoet er een betrokken en deskundig team, dat werk wil maken van
goed onderwijs.Met hen heb ik gesprekken over wat goed gaat en wat verbeteren kan.
Ik nodig ook u als ouders uit om uw vragen, zorgen of complimenten uit te spreken.Ik ben per mail bereikbaar
(l.hamelink@onzewijs.nl) of per telefoon (0118-460344). U mag ook binnenlopen op het inloopspreekuur van
08.30-09.30 op maandag (Flamingoweg). Of u trekt me even aan de jas, bij het ingaan van de school. Meestal sta
ik bij de deur (op maandag en donderdag Flamingoweg en op dinsdagmorgen aan de Kleiweg). Schroom niet om
er gebruik van te maken.
Al deze informatie gebruik ik om samen met het team en de medezeggenschapsraad plannen op te stellen voor de
school. Sommige zaken kunnen op korte termijn geregeld worden, andere zullen langer duren. We zullen u
daarover informeren, maar dat wordt wel na de kerst.
Ik hoop op een mooie tijd en goede samenwerking met u allen.
Levien Hamelink
directeur a.i.

Sinterklaas 5 december 2019
Dit jaar vieren we op donderdag 5 december het sinterklaasfeest. Over de precieze invulling van deze dag
ontvangt u informatie in de volgende Uitwisseling.
Dit jaar zullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 de Sint weer helpen bij het inkopen en inpakken van de
cadeaus voor hun eigen groep door middel van een surprise. De leerlingen krijgen begin november een brief mee,
waarop door iedereen zijn/haar verlanglijstje kan worden ingevuld. Op 15 november zullen in de groepen 5 t/m 8
de lootjes worden getrokken.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 krijgen van de Sint een cadeautje na het bezoek in
de klas.
De schooltijden voor deze donderdag zijn iets anders dan u gewend bent. De
aankomsttijd wijkt iets af. De sint en pieten komen aan op de Kleiweg om 08.20 uur. Op
de Flamingoweg zal dit zijn om 08.40 uur. U kunt hier zelf met uw kind naar komen kijken.
De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 zijn vanaf 12.00 uur vrij. De kinderen van
groep 5 tot en met 8 gaan zoals elke donderdag naar school tot 15.15 uur.

Vacature MedezeggenschapsRaad (MR)
Aan het einde van dit kalenderjaar gaan we afscheid nemen van Riana Snelders. Zij is sinds 2016 voorzitter van de
oudergeleding van de MR. In verband met haar vertrek zijn wij op zoek naar een ouder die haar zou willen
vervangen.
De MR denkt mee in allerlei beleidszaken die de school aangaan. Zo wordt er bijvoorbeeld besproken hoe we ons
geld besteden, worden regelzaken binnen de school besproken en heeft de MR advies- en instemmingsrecht.
De MedezeggenschapsRaad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden en we vergaderen ‘s avonds, vijf à
zes keer per schooljaar.
Wij hopen dat u van de gelegenheid tot medezeggenschap gebruik wilt maken en zich kandidaat stelt. De
zittingstermijn is drie jaar en kan eventueel nog een keer met 3 jaar worden verlengd.
Meer informatie over de MR kunt u lezen in onderstaande brochure:
Brochure MR
Als u zich kandidaat wilt stellen en/of eerst meer informatie zou willen, dan kunt u een mail sturen naar
mr.dewissel@onzewijs.nl.
Één van de leden 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 22-11-2019. De kandidaatstelling wordt vervolgens in de eerstvolgende
Uitwisseling gepubliceerd. Indien nodig worden er verkiezingen gehouden.
Met vriendelijke groet,
De MR-leden:
Riana Snelders
Vincent Meerman
Frank Visser
Tirza Breure
Marieke van den Berg
Dinja van Moolenbroek
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Hoera! Ons nieuwe schoolplein is bijna klaar!
Zoals we al in een eerdere Uitwisseling hebben laten weten, wordt er hard gewerkt aan het vernieuwen van het
achterplein op locatie Flamingoweg.
Inmiddels zijn de werkzaamheden al ver gevorderd en zijn er diverse nieuwe klim- en klautermogelijkheden,
ontdekplekken en speeluitdagingen gecreëerd, waarvan de leerlingen al veel gebruik hebben mogen maken.
Wij zijn trots op dat wat er nu al staat en kijken uit naar het uiteindelijke eindresultaat!

Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad Science
Afgelopen week heeft Mad Science een wetenschap & techniek cursus
verzorgd, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen
inschrijven. Inmiddels zijn er al 11 aanmeldingen binnen; bij 15
aanmeldingen gaat de cursus door!
Tijdens deze geweldige cursus gaan kinderen aan de slag met talloze
experimenten, activiteiten en demonstraties. Een welkome afwisseling
na een drukke schooldag! Ga naar huis met leuke gadgets en steek er
ook nog iets van op!
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school, duren 60 minuten en starten 15 minuten nadat de school
uit is. Ieder jaar starten wij een nieuwe cursus, met nieuwe lessen en gadgets!
Bij voldoende aanmeldingen start Mad Science op 27-11-2019 een cursus op De Wissel. Heeft u uw
zoon/dochter al opgegeven, dan hoort u binnenkort of er voldoende aanmeldingen zijn. Wilt u uw zoon en/of
dochter alsnog aanmelden, dan kunt dit via onderstaande link doen.
Inschrijven voor Mad Science

De Uitwisseling3

8- 11- -2019
3

