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Agenda 

wo 18 maart Studiedag Onze Wijs Alle leerlingen vrij 

wo 25 maart Grote rekendag  

do 9 april 
Paasviering 

’s middags vrij 
Alle leerlingen ’s middags vrij 

vr 

ma 

10 april 

13 april 

Goede Vrijdag 

2
e
 Pasen 

Alle leerlingen zijn vrij 

ma 

vr 

20 april- 

1 mei 
Meivakantie Alle leerlingen vrij 

ma 4 mei  Studiedag Alle leerlingen vrij  

di 5 mei Bevrijdingsdag Alle leerlingen vrij 

do 

vr 

7 mei 

8 mei 
Schoolfotograaf 

Foto’s Flamingoweg 

Foto’s Kleiweg 

ma 

do 

11 mei 

14 mei 
Avondvierdaagse Informatie in deze Uitwisseling 

wo 20 mei Pleinfeest Nadere informatie volgt 

do 

vr 

21 mei 

22 mei 
Hemelvaartsdag Alle leerlingen vrij 

De volgende Uitwisseling komt uit op 17 april 2020 

In Memoriam Corrina Poppe-Duine 

28 maart aanstaande is het een jaar geleden dat Corrina Poppe-Duine, onze conciërge, ons is ontvallen. 
Op deze manier willen we laten weten dat we nog veel aan haar denken. Zo missen wij haar drive, ideeën 
en creativiteit bij bijvoorbeeld het project waar we nu mee bezig zijn.  
Regelmatig viel in het afgelopen jaar de zin: dat deed Corrina altijd…  
Lieve Corrina, we zullen je niet vergeten. 
 

 
Ik heb een steen verlegd 

 

Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde. 

Het water gaat er anders 
dan voorheen. 

De stroom van een rivier 
houd je niet tegen, 

het water vindt er altijd 
een weg om heen. 

Misschien eens gevuld 
door sneeuw en regen, 

neemt de rivier mijn kiezel 
met zich mee. 

Om hem dan glad en rond gesleten, 
te laten rusten in de luwte van de zee. 

Ik heb een steen verlegd 
in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit 

zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan, 

omdat door het verleggen 
van die ene steen de stroom 

nooit meer dezelfde weg zal gaan. 
 

Bram Vermeulen 
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Een woord vooraf 

 
Corona-virus 
Vanwege het Corona-virus gaat de geplande presentatie van het project, donderdag 19 maart na 
schooltijd, niet door. Het spijt ons, maar we vinden het niet verantwoord om met zovelen samen te komen. 
Jammer voor u en voor de kinderen; en voor de teamleden die leuke plannen niet zien doorgaan.  
We proberen u nog wel op andere wijze wat mee te geven van het werken in projectvorm. 
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 
 
Vrij op woensdag 18 maart 
Zoals in de jaarkalender al bekend is gemaakt: op deze dag is de school gesloten. Aanvankelijk vanwege 
een geplande studiedag voor alle Onze Wijs teamleden. Vanwege Coronavirus gaat deze niet door. 
Daarvoor in de plaats houden we een studiedag voor het team van De Wissel 
 
Schoolplan 2020-2024 
Iedere school is verplicht plannen voor een periode van vier jaar te maken. Het gaat dan over kwaliteit en 
ontwikkeling van het onderwijs. Dat bespreken we tijdens de studiedagen. We zullen u daarover op een 
later moment dit jaar informeren; dat doen we in samenspraak met de medezeggenschapsraad. 
 
Met vriendelijke groet, 
Levien Hamelink 
Directeur CBS De Wissel a.i. 
 

Rookvrij schoolterrein 

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school met ingang van het nieuwe 
schooljaar een rookvrij schoolterrein (dit in navolging van de wijziging in de tabakswet). Er mag dan 
nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend 
personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.  
 
Daarnaast vragen wij u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of/en bij 
het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.  
 
Alvast onze dank voor uw medewerking, maar we willen u ook zeker complimenteren met het feit dat er 
op onze schoolpleinen niet zichtbaar gerookt wordt!  
 

Vastenactie 

Deze week zijn we van start gegaan met de jaarlijkse vasten(spaar)actie. 
Er kan weer volop worden gespaard voor het goede doel.  
Het thema van 2020 is 'Werken aan je toekomst' (zie ook de 
website vastenactie.nl)  
 
In de groepen 4 t/m 8 is op woensdag 4 maart jl. iemand van de Vastenactie Commissie langsgekomen 
om aan de hand van een presentatie wat meer over het spaardoel voor 2020 te vertellen. In elke klas 
staat een spaardoosje.  
Op de Kleiweg zal voor elke klas een spaarthermometer in de hal worden opgehangen waarop de 
spaarscores bijgehouden zullen worden. De spaaractie duurt tot 12 april a.s. 
 
Info over het spaardoel 
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat 
een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.  
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep 
leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. 
Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de 
kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.  
 
 
 
 
 

http://vastenactie.nl/


Uitwisseling 6 3 13-03-2020 
 

Vervolgonderwijs is noodzakelijk 
Miljoenen mensen die werken, leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar 
verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt 
hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk 
voor een toekomst met perspectief. 
 
Op eigen benen 
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een 
beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de 
Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te 
helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun 
gemeenschap.  
 
Onderneming opstarten 
In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden onder andere in Bangladesh, 
Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een 
opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het 
opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een 
betere toekomst.  
We hopen op een mooie opbrengst! Veel spaarplezier en -succes! 
 
 

 
 

 

 

Dammen 

 
Op woensdagmiddag 5 februari gingen twee teams van De Wissel vol 
goede ambities naar de schooldamwedstrijden in Lammerenburg. Na 
een aantal keren op maandagmiddag na schooltijd geoefend te 
hebben en sommigen nog met de ervaring en vaardigheid van vorig 
jaar, sleepten de pupillen (team uit groep 7) direct de beker met de 
eerste prijs in de wacht!!! 
Dit ging natuurlijk niet vanzelf; er moest goed nagedacht worden over 
de zetten. En zelfs de beste dammers konden niet elke partij 
winnen……. 
 

 
De welpen (team uit de groepen 5 en 6) is het gelukt om als derde te 
eindigen. Dit is echt uitzonderlijk als je nog maar net hebt leren 
dammen!!!! Wat een mooie resultaten Fedde, Jason, Noémy, Lavanya 
en Fleur!! En proficiat voor Rui, Romy, Anouk, Djaron en Quinten.  
Heel veel dank aan al die (groot-)ouders en broers en zussen die 
kwamen aanmoedigen. 
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Inschrijven Avondvierdaagse 2020 en bestelling Wissel t-shirt 

Van maandag 11 tot en met donderdag 14 mei 2020 vindt de jaarlijkse 
Avondvierdaagse in Vlissingen plaats. We hopen dat er weer veel kinderen van 
De Wissel meelopen. Voorgaande jaren is het zo geweest, dat u uw kind tot en 
met groep 5 kon opgeven om mee te lopen. Kinderen die in groep 6 t/m 8 zaten 
konden ter plekke worden aangemeld. Dit jaar willen we dit inschrijven anders 
doen. U kunt nu uw kind uit groep 1 t/m groep 8 aanmelden via school.  
U betaalt € 4,50 per inschrijving. Wel willen we u vragen om per kind in te schrijven en niet meerdere 
kinderen op 1 briefje aan te melden. Dit om praktische redenen.  
Daarnaast willen we u vragen, of u het aantal begeleiders op wilt geven. Dit verzoek doen wij om ervoor te 
zorgen dat ook de begeleider van uw kind(eren) kan genieten van wat lekkers onderweg. U betaalt dus 
geen inschrijving voor de begeleider(s) van uw kind(eren). Als u wel een medaille wilt ontvangen, dan 
moet u zich dus wel inschrijven. Dit kunt u dan op onderstaand briefje aangeven (dit kunt u wel per gezin 
invullen). 
 
Dit zijn de afspraken, willen we voor een gezellige sfeer zorgen: 
We verzamelen iedere avond om 18.15 uur voor het clubhuis van GPC aan de Bosweg en melden ons bij 

het spandoek van De Wissel. We lopen als school bij elkaar. Als u via de 
school inschrijft, ontvangt uw kind en eventueel uzelf de medaille op de 
laatste donderdag vanuit school.  
 
U blijft als ouder verantwoordelijk voor uw kind(eren), door zelf ook mee te 
lopen of een andere ouder de verantwoording over uw kind(eren) te geven. 
De avondvierdaagse is een buitenschoolse activiteit: De school is nooit 
verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind(eren). Als u de inschrijving niet 
via school wilt laten verlopen, kunt u uw kind(eren) individueel opgeven bij het 
clubhuis van Zeeland Sport. Maar ook dan blijft u voor uw kind(eren) 
verantwoordelijk. 

 
Draagt uw kind dit jaar ook het gele Wissel t-shirt tijdens de vierdaagse! 
 
Aan wie mee wil doen, vragen wij om onderstaand strookje, per kind,  met gepast inschrijfgeld  
(€ 4,50) in te leveren bij een van onze hulpouders op: 
 
dinsdag 31 maart van 15.15 - 15.45 uur hal Flamingoweg 
donderdag 2 april van 8.30 -9.00 uur en van 15.15 - 15.45 uur hal Flamingoweg 
maandag 30 maart van 8.30 – 9.00 uur en van 15.15 - 15.45 uur hal Kleiweg 
woensdag 1 april van 8.30 – 9.00 uur hal Kleiweg 
 
Op deze data en tijden kunt u ook het gele Wissel t-shirt voor uw kind bestellen!!! 
 
Bestellen van Wissel t-shirt 
Ook dit jaar kunt u via de school een Wissel T-shirt kopen. Dit T-shirt is erg handig tijdens de sportdagen, 
schoolreisjes en de Avondvierdaagse. Zo is uw kind tijdens deze evenementen herkenbaar als leerling 
van De Wissel en valt uw kind extra op tijdens de verschillende evenementen van school.   
U kunt de t-shirts bestellen op bovengenoemde data. De uiterste datum is donderdag 2 april op de 
Flamingoweg. Hierna wordt de bestelling geplaatst en kunt u niet meer bijbestellen. 
 
Een T-shirt kost € 8,00 per stuk, bij de bestelling gepast betalen s.v.p. 
 
De maatvoering is als volgt: 
 
Voor kinderen: 
maat 3/4  (98-104 cm) 
maat 5/6 (110-116 cm) 
maat 7/8 (122-128 cm) 
maat 9/11 (134-146 cm) 
maat 12/14 (152-164 cm) 
 

Voor volwassenen, aparte heren- en damesmodellen: 
maat S (176) 
maat M 
maat L 
maat XL 
 

We hebben zichtexemplaren tot onze beschikking. 
Bestelling inleveren vindt plaats (eventueel samen met de inschrijving voor de Avondvierdaagse), op de 
bovengenoemde momenten. Dit kan wel voor meerdere kinderen op 1 briefje.  
Als u niet wil deelnemen aan de Vierdaagse, maar wél een Wissel t-shirt wil bestellen, is dat geen probleem. 



De Uitwisseling6  13-3-2020 

 5 

 

Antwoordstrook deelname Avondvierdaagse 2020 

 
 

 Voor en achternaam kind 
 

Groep Doet mee voor 
de  … keer 

1  
 

  

Aantal 
begeleiders 
(per gezin):  
 

   

 
 

 
 

✂✂✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂✂✂ 

 

 
 
Bestelformulier Wissel T-shirt  
 

Naam:  

Naam kind(eren)  

Groep: ………………………………………………………………….. 

T-shirt: maat 3/4 ◻ stuks 

T-shirt: maat 5/6 ◻ stuks 

T-shirt: maat 7/8 ◻ stuks 

T-shirt: maat 9/11 ◻ stuks 

T-shirt: maat 12/14 ◻ stuks 

T-shirt: maat S ◻ stuks 

T-shirt: maat M ◻ stuks 

T-shirt: maat L ◻ stuks 

T-shirt: maat XL ◻ stuks 

 
 


