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4 februari

Studiemiddag
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21 februari
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Alle leerlingen ’s middags vrij

ma
vr

24 februari –
28 februari

Voorjaarsvakantie

Alle leerlingen vrij

do

19 maart

Projectpresentatie

Info volgt
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25 maart

Grote rekendag
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9 april

Paasviering

Alle leerlingen zijn ’s middags vrij
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10 april –
13 april

Paasweekend

Alle leerlingen vrij
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20 april –
1 mei

Meivakantie

Alle leerlingen vrij

Ma

4 mei

Studiedag

Alle leerlingen vrij

Di

5 mei

Bevrijdingsdag

Alle leerlingen vrij

De volgende Uitwisseling komt uit op 21 februari 2020

Goede voornemens
Aan het begin van dit nieuwe jaar wil ik u vragen om mee te werken aan enkele goede voornemens.
Verlof
Voor het verlenen van verlof zijn we aan strenge regels uit de Leerplichtwet gebonden. Ze staan in onze schoolgids
genoemd. Verlof is alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan. Vakanties horen daar zelden bij; dat geldt ook voor
het dagje eerder weg. Om teleurstelling en frustratie te voorkomen: houd rekening met de schoolvakanties en
indien nodig, dien dan uw aanvraag tijdig in, dus voordat u gaat boeken.
Verkeersveiligheid
Veel mensen, allemaal rond dezelfde tijd, de meesten gehaast en dat in een
smalle straat. Dat is de situatie aan de Flamingoweg. Wilt u alstublieft
rekening houden met elkaar, met onze buren en vooral met de veiligheid van
onze kinderen. Kom op tijd, rijd rustig, parkeer in de vakken en keer om
achterin de straat en maak gebruik van de kiss & ride. Meestal gaat het
goed. Gelukkig. We voorkomen liever incidenten of bekeuringen door de
handhavers. Helpt u mee?
Op tijd beginnen
Het valt niet mee in deze donkere winterdagen, maar toch. We raken nogal
wat onderwijstijd kwijt als we te laat beginnen. Dit zijn de spelregels: De
schooldeuren gaan open om 08.15 uur. Om 08.30 uur gaan de lokaaldeuren dicht en beginnen de lessen!
Namens het team,
Levien Hamelink
Directeur a.i.

Geboren: Matz
Op 21 december 2019 is juf Tirza is bevallen van een zoon: Matz.
Via deze weg feliciteren wij juf Tirza en haar partner Timmy met de geboorte van Matz!

Open je oogjes
bewonder, aanschouw
Geniet, voel je vrij
maak plezier en vertrouw
De wereld is groot
mooi en bijzonder
Dus geniet maar
ontdek
aanschouw en bewonder

Luizen
De afgelopen periode zijn de ouders van luizenbrigade meerdere malen op school geweest
om onze leerlingen te controleren. Via deze weg willen wij hen danken voor deze inzet!
Tijdens deze controles zijn luizen geconstateerd en deze leerlingen zijn hiervoor behandeld.
Op dit moment is er geen sprake van een luizenuitbraak, maar wij willen u wel vragen of u
uw zoon en/of dochter preventief wilt controleren.

Typecursus
Op 9 september 2019 is een groepje leerlingen begonnen met de typelessen van GigaKids.
Ze zijn 12 maandagen bezig geweest met de lessen en maandag 16
december 2019 hebben ze examen gedaan! Ze hebben heel hard gewerkt
en goed geoefend.
Ze waren erg zenuwachtig, maar……………ze zijn allemaal………………

Nu kunnen ze met 10 vingers blind typen en nog snel ook! Super trots op
ze!
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 mailen: ellen@onderwijsmobiliteitscentrum.nl Wie weet sta jij volgend schooljaar
in de nieuwsbrief!
Ellen Poppe, namens GigaKids
Onderwijsmobiliteitscentrum in Vlissingen
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Aanmelden nieuwe leerlingen
Om een goede formatie te kunnen maken voor het nieuwe schooljaar (2020 – 2021) is het handig om te weten op
hoeveel leerlingen we kunnen rekenen.
Vandaar deze oproep:
Heeft u al een zoon of dochter bij ons op school die broertjes en/of zusjes hebben die nog 4 moeten worden, en
weet u al of ook de broertjes/zusjes bij ons op school gaan komen, wilt u ze dan al aanmelden?
Heeft u een zoon of dochter die nog 4 moet worden, en heeft u al besloten of hij/zij bij ons op school gaat komen,
wilt u dan uw zoon of dochter alvast aanmelden?
Inschrijfformulieren kunt u ophalen op de locatie Flamingoweg.
Alvast hartelijk dank hiervoor!
Heeft u in uw familie- en/ of kennissenkring ouders die nog op zoek zijn naar een basisschool voor hun kinderen:
Wilt u hun wijzen op de mogelijkheid om een kennismakingsgesprek aan te vragen? In een kennismakingsgesprek
krijgen ze informatie over alles wat met onze school te maken heeft, en een rondleiding langs de klassen.
Alvast hartelijk dank hiervoor!

Ouderenquête
Omdat uw mening over onze school voor ons belangrijk is en wij deze graag
op waarde willen schatten, ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor het
invullen van een ouderenquête.
Het doel van deze meting is om uw 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. Het kost ongeveer 5 minuten van uw tijd. Verdere informatie
hierover staat in de mail die u binnenkort ontvangt.
Ook willen we uw mening vragen over de invulling van het schoolplan voor
de schooljaren 2020 – 2024. In dit schoolplan komen doelen te staan
waaraan wij de komende vier jaar op onderwijsinhoud willen gaan werken. Ook hierbij vinden wij uw mening
belangrijk en willen wij u vragen of u met ons mee wilt denken.
Wij stellen uw mening zeer op prijs!
Alvast dank voor uw betrokkenheid.

Oproep overblijfouders
Op beide locaties verzorgen vier keer per week een aantal ouders en andere
vrijwilligers de overblijf op onze school. Zij ontvangen daarvoor een
vrijwilligersvergoeding en volgen hier regelmatig scholing voor.
Op de locatie Flamingoweg kunnen we nieuwe overblijfouders gebruiken, nu er
door instroom van nieuwe leerlingen af en toe grote groepen ontstaan. Zeker op
dinsdagen is het momenteel erg druk en hebben we dringend behoefte aan
versterking.
U kunt zich zowel voor de locatie Flamingoweg als voor de locatie Kleiweg nu als
belangstellende aanmelden bij Marieke Groeneveld. U krijgt dan alle verdere
informatie.
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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.
Via dit bericht willen we u informeren over het feit dat het in de nabije
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.
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