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DE UITWISSELING 
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Agenda 

do 19 december Kerstviering  Informatie in deze Uitwisseling 

vr 20 december Studiemiddag Alle leerlingen vrij 

ma 

vr 

23 december- 

3 januari 2020 
Kerstvakantie Alle leerlingen vrij 

ma 13 januari  Studiedag Alle leerlingen vrij  

di 4 februari Studiedag Alle leerlingen vrij 

di 18 februari Rapportenavond Nadere informatie volgt 

vr 21 februari  Studiemiddag Alle leerlingen ’s middags vrij 

ma 

vr 

24 februari –  

28 februari 
Voorjaarsvakantie Alle leerlingen vrij 

De volgende Uitwisseling komt uit op 24 januari 2020 

 

Advent  

Advent is kijken naar wat komt,  
hoewel er weinig zicht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht,  
omdat je iets van God verwacht; 
een wereld waar het licht is. 
 
Advent is kijken naar wat komt,  
zoals toen, lang geleden.  
Er werd een kind van God verwacht, 
een kind van licht, een kind vol kracht,  
een kind dat zorgt voor vrede. 

 
Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven hopen.  
Het kerstkind is een nieuw begin.  
We slaan een weg van vrede in.  
Die moet je verder lopen. 
 
Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven dromen.  
Is licht zien in de duisternis. 
Geloven dat God met ons is. 
en dat zijn rijk zal komen. 
 
En dan is het alweer bijna Kerst en sluiten we weer een kalenderjaar af. De jaren lijken voorbij te vliegen.  
Via deze weg willen wij u allen alvast een fijne kerstvakantie en een voorspoedig 2020 wensen! We hopen u in het 
nieuwe jaar weer te ontmoeten. 
 
Team De Wissel 
 

mailto:dewissel@onzewijs.nl
http://www.dewissel.onzewijs.nl/


2 
 

 

De interim aan het woord. 

 

Geachte ouders 
  
Inmiddels begin ik mijn weg in De Wissel te vinden en werk ik met veel plezier in deze mooie school. Velen van u 
heb ik gezien en gegroet bij de voordeur. Dat wil niet zeggen dat ik alle bijbehorende namen al ken. 
U bent welkom met vragen en opmerkingen, dat kan ’s morgens (meestal maandag-/donderdagmorgen op 
Flamingoweg; dinsdagmorgen op Kleiweg) of op afspraak of evt. ook per mail. Enkele ouders maakten daarvan al 
gebruik. Zeker daar waar het ingrijpende beslissingen vraagt, kan het wel even duren voordat u antwoord krijgt. 
Hopelijk hebt u daar begrip voor. 
  
Flamingoweg en verkeer 
Een school in een smalle doodlopende straat. Dat is vragen om problemen en die zijn er op de Flamingoweg dan 
ook. We vragen u daarom nogmaals: 
- zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen 
- parkeren aan het eind van de straat; niet in de Kiss&Ride zone 
- de buren geen overlast te bezorgen (dubbel parkeren e.d.) 
Mooier kunnen we het niet maken. Dus wilt u alstublieft meedoen in het belang van de kinderen en de buren.   
Ik dank u voor uw medewerking. 
  
Staking 
We hebben een staking achter de rug met een verwarrende gang van zaken. Het ligt buiten onze invloed, maar dat 
het lastig en vervelend is, dat is wel duidelijk. Het lijkt erop dat er een nieuwe staking aankomt op twee dagen: 
donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020. Het is op dit moment nog onduidelijk of en in welke vorm het door zal 
gaan. Zodra er meer bekend is zullen we u informeren. 
  
Personeelstekort 
Het is een groot probleem dat het onderwijs bedreigt. Dat geldt ook voor De Wissel. Vergeleken met andere 
scholen hebben wij nog geen structurele tekorten. Maar bij vervanging ervaren wij het probleem nadrukkelijk. Het is 
met dank aan de (oud-)personeelsleden dat het onderwijs tot nu toe voortgang kon hebben. We doen er alles aan 
om het te voorkomen, maar de kans dat ook wij moeten overgaan tot andere maatregelen (groepen naar huis) is 
echt aanwezig.   
  
Goede feestdagen 
Dit is de laatste Uitwisseling van 2019. We sluiten het jaar af met een mooie, kleinschalige, kerstviering in de 
groepen. We hebben aandacht voor het kerstverhaal. We vertellen verhalen van hoop en vrede. We vieren feest 
en maken het gezellig. 
 
Het team van De Wissel wenst u dat alles toe tijdens de komende feestdagen en in het nieuwe jaar. 
  
Levien Hamelink 
directeur a.i. De Wissel 
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Vakantierooster schooljaar 2020- 2021 

 
Hieronder volgt het vakantierooster voor het schooljaar 2020 – 2021. 
 

Herfstvakantie Maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie Maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie Maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 2021 

Goede Vrijdag Vrijdag 2 april 2021 

2e Pasen Maandag 5 april 2021 

Meivakantie Maandag 26 april tot en met vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaart Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 

2e Pinksterdag Maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie Maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september 2021 

 
 

Kerstviering 

Weet u het nog….. de Wijzentocht van vorig jaar? Wat een 
mooie belevenis was dat!  
 
In de klassen leven we ook nu weer naar het kerstfeest toe, 
het lokaal is versierd, we steken de kaarsen aan, we luisteren 
naar de mooie verhalen. 
 
Op donderdag 19 december 2019 is het dan eindelijk zo ver, 
dan vieren we ons kerstfeest op school. Dit jaar vieren we de 
geboorte van Jezus in de eigen klas.  
De viering start om 19:00uur en eindigt om 20:00 uur.  
Meer informatie krijgt u van de groepsleerkracht via de mail of 
Parro. 
 
We gaan er iets moois van maken! 
 

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. 
Zowel in de zeer nabij toekomst als in de toekomst hebben wij dringend behoefte aan versterking en zijn wij op 
zoek naar nieuwe overblijfouders.  
 
U kunt zich zowel voor de locatie Flamingoweg als voor de locatie Kleiweg (urgent!) nu als belangstellende 
aanmelden bij Marieke Groeneveld (m.groeneveld@onzewijs.nl). U krijgt dan alle verdere informatie. 
Het is in het belang van alle kinderen die overblijven dat we structureel voldoende vrijwilligers kunnen inzetten. 
Indien mocht blijken dat we hier niet in slagen, hebben we een probleem. We zijn dan gedwongen om 
samenwerking met een professionele organisatie aan te gaan. Dat heeft dan forse consequenties voor de kosten 
die het overblijven voor u met zich meebrengt. Graag houden we de overblijfregeling betaalbaar voor iedereen.  
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Inschrijven nieuwe leerlingen 

Opgeven broertjes en zusjes Het huidige schooljaar is nog maar net begonnen. Toch richten we onze blik al naar 
komend schooljaar. Eén van de onderwerpen is de kijk op het aantal te verwachten leerlingen in de onderbouw. 
Hoe eerder wij dit weten, hoe beter overzicht wij krijgen over de groepsgrootte van de toekomstige groepen 1/2. 
Daarvoor hebben wij u als ouders nodig. Mocht het zo zijn dat u nog een zoon of dochter thuis heeft die nog geen 
vier is en waarvan u al zeker weet dat hij of zij naar De Wissel gaat, wilt u uw zoon of dochter dan alvast 
aanmelden? Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden, dan kunt u de formulieren hiervoor halen bij op locatie 
Flamingoweg.  
Alvast hartelijk dank hiervoor! 
 
 

 

Sponsor schoolplein 

Zoals u heeft kunnen lezen in de afgelopen Uitwisseling, maar vast en 
zeker ook al heeft gezien, is het achterplein op de Flamingoweg behoorlijk 
veranderd.  
Dit is mede mogelijk gemaakt door de Lidl. Zij hebben een bedrag van 
€500,- gesponsord.  
Via deze weg willen wij hen nogmaals danken voor dit gulle gebaar! 
 

 

 

Stichting Leergeld 

In een schooljaar staan altijd activiteiten gepland die voor leerlingen hoogtepunten zijn, maar niet voor alle 
leerlingen is het vanzelfsprekend dat ze aan deze activiteiten deel kunnen nemen. 
Voor ouders is het niet altijd even gemakkelijk om de kosten die hieraan verbonden 
zijn op te brengen. Een ongewenste en soms ook verdrietige situatie. Stichting 
Leergeld Walcheren kan hulp bieden. 
 

Het motto van Leergeld is: 
 
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. 
Stichting Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die 
zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld heeft als missie het 
voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt 
kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk 
ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te 
sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.  
 

Meer informatie vindt u op onze website: www.leergeld.nl/walcheren.  
Er zijn ook folders beschikbaar.  
 
Deze liggen bij het secretariaat op de Flamingoweg.  
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