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Begin schooljaar 

We zijn inmiddels een aantal weken onderweg na de zomervakantie. Het is goed dat we onze leerlingen kunnen 
ontvangen binnen de corona maatregelen die we met elkaar hebben afgesproken. Er wordt gespeeld, geleerd, 
gelachen en ontwikkeld. Kortom, we zijn met elkaar goed bezig en hard aan het werk om er een geweldig 
schooljaar van te maken. 
 
Ik heb inmiddels ook een aantal weken kennis kunnen 
maken met De Wissel als nieuwe directeur. Ik heb 
genoten van alle ontmoetingen met leerlingen en 
collega’s. Helaas is het wat lastig om met veel 
ouders/verzorgers in contact te komen. Daarom zal ik 
me nog een klein beetje nader voorstellen in De 
Uitwisseling. Daarnaast kom ik u wellicht tegen in de 
gesprekken die we organiseren tussen u en de 
leerkrachten. Hierover verderop in de uitwisseling meer. 
 
Ik ben werkzaam in het onderwijs vanaf 1980. De eerste 
23 jaar daarvan heb ik in het primair onderwijs in Goes 
gewerkt op een school die qua omvang vergelijkbaar 
was met De Wissel. Ik heb daar in alle groepen 
lesgegeven (ja, ook bij de kleuters) en ik ben uiteindelijk 
ook directeur van die school geworden. Binnen die 
school ben ik ook 15 jaar muziekleerkracht geweest. 
Na deze periode ben ik vooral in het speciaal onderwijs 
werkzaam geweest. Ik heb leiding gegeven aan scholen 
met leerlingen met een verstandelijke beperking en de 
laatste jaren ook aan leerlingen met een lichamelijke 
beperking. En het woord beperking vind ik wat lastig want als er leerlingen zijn die goed met hun mogelijkheden 
omgaan, dan zijn het vaak juist de leerlingen met een ’beperking’.  
En nu, na vele omzwervingen, ben ik weer terug in het primair onderwijs. Ik zal u verklappen dat het mij een eer is 
om aan een mooie school als De Wissel leiding te mogen geven. De komende jaren zullen we dan ook samen op 
weg gaan om te werken aan sfeer van ontwikkelen en leren voor de toekomst van ons allemaal. 
Ik hoop u allen snel persoonlijk te ontmoeten. Door de week heen zal ik op beide locaties afwisselend aanwezig 
zijn. 
 
Hans Willemstein 

 

Agenda  

do 17 sept Studiedag Alle leerlingen vrij 

di 22 sept Sociodag groep 6  

wo 30 sept Start kinderboekenweek  

vr 16 oktober Studiemiddag Alle leerlingen ’s middags vrij 

ma 

vr 

19 oktober – 

23 oktober 
Herfstvakantie Alle leerlingen vrij 

De volgende Uitwisseling komt uit voor de herfstvakantie 

mailto:dewissel@onzewijs.nl
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Brengen en halen leerlingen 

Om te beginnen wil ik alle ouders en verzorgers een compliment geven over de manier waarop de kinderen 
gehaald en gebracht worden. In vrijwel alle gevallen verloopt het halen en brengen op een prima manier. We gaan 
dus op deze voet verder. Toch willen we een paar zaken nog specifiek onder uw aandacht brengen: 
 

- Van onze kant dragen we zorg voor het tijdig openen van de hekken 
en het tijdig ophalen van de leerlingen; 

- We willen u nogmaals vragen om met één persoon de leerling te 
brengen en te halen op het afgesproken tijdstip; 

- Wilt u met uw zoon/dochter op de stoep wachten en goed toezien op 
de veiligheid van uw kind buiten het schoolplein; 

- Wilt u goed de onderlinge afstand in acht nemen en na het 
halen/brengen snel uw weg vervolgen.  

 

Huiswerk bij afwezigheid leerling 

 
Vanwege de Corona maatregelen zijn er in verhouding veel leerlingen die een of meerdere 
dagen thuis gehouden moeten worden, soms misschien oplopend tot een week. In die gevallen 
zullen we uw zoon of dochter geen extra werk meegeven omdat de leerkracht zich met name 
concentreert op lesgeven in de klas. In een enkel geval kan er wellicht enig werk thuis worden 
gedaan in overleg met de leerkracht. Mocht een leerling langer dan 1 of 2 weken ziek zijn, dan 
zal in overleg gekeken worden wat er mogelijk is aan thuiswerk. Voor de groepen 1 t/m 3 geldt 
dat er in principe geen werk voor thuis wordt meegegeven.  

 

Ouderwerkgroepen 2020-2021 

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 de Kinderboekenweek, het 
sinterklaasfeest, kerstfeest, paasontbijt, projecten etc. Wij kunnen uw hulp bij al deze 
activiteiten goed gebruiken en zijn hier vanzelfsprekend erg blij mee! 
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.  
 
Dit schooljaar loopt dit iets anders dan anders in verband met de Corona maatregelen. Er 
komen nu zo weinig mogelijk ouders in de school dus wordt er veel door de leerkrachten zelf 
gedaan. Maar zodra we uw hulp weer nodig hebben, zult u dit zeker van ons horen.  
 

Nieuws uit de MR 

Vanuit de medezeggenschapsraad zijn we blij u te kunnen vertellen dat we een nieuw lid hebben gevonden voor de 
oudergeleding. Joyce van Belzen zal vanaf dit schooljaar de MR versterken en we heten haar van harte welkom. 
 
We willen via deze weg Riana Snelders bedanken voor haar inzet in de MR de afgelopen jaren. 

 

 

Sociodagen, sociokamp en veldweek 

De sociodag van groep 5 heeft inmiddels plaats gevonden op dinsdag 15 september en de sociodag van groep 6 
vindt plaats op 22 september 2020. Hierover hebben ouders van deze groepen bericht ontvangen. 
Het sociokamp voor de groepen 7 dat in september 2020 plaats zou vinden, is verplaatst naar het voorjaarl: van 14 
april t/m 16 april 2021. De ene groep woensdag en donderdag en de andere groep donderdag en vrijdag. Verdere 
informatie hierover vindt te zijner tijd plaats. 
De veldweek voor de groepen 8 zou eveneens in september 2020 zijn. Deze is ook verplaatst naar het voorjaar: 
van 12 april t/m 15 april 2021. Ook daar krijgen de ouders te zijner tijd informatie over. 
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Informatieavonden en persoonlijke gesprekken 

De informatieavonden zoals deze altijd voor u worden georganiseerd, kunnen dit jaar wegens Corona natuurlijk 
niet doorgaan. Daarom ontvangt u volgende week per groep/per bouw de essentiële  informatie voor dit schooljaar 
via Parro.  
 
Aansluitend zullen we u  in de week van 28 september t/m 1 oktober op school 
uitnodigen voor een individueel gesprek over uw zoon/dochter/cliënt. Voor deze 
gesprekken ontvangt u binnenkort per groep een uitnodiging. Vragen over de 
algemene informatie kunt u eventueel ook tijdens deze gesprekken aan de 
leerkracht stellen.  
 
De gesprekken zullen verspreid en met tussenruimten worden ingepland zodat 
we de Corona maatregelen goed kunnen toepassen. We vragen u dan ook om 
goed afstand met een ieder te houden en ook in de klas zullen de gesprekken 
op afstand gehouden worden. Vanzelfsprekend willen we u vragen bij 
binnenkomst de handen te ontsmetten en de ingang te gebruiken waarvan ook 
de leerling gebruik maakt.   
Tenslotte mag er per leerling 1 ouder/verantwoordelijke op gesprek komen.  
 

 

Traktaties op school 

Nog even iets over het vieren van de verjaardagen van de kinderen. De verjaardagen worden in de klas gevierd. 
De kinderen gaan niet langs de klassen. 
Graag herinner ik u eraan dat de traktaties verpakt moeten zijn, dit in verband met de Corona-hygiëne. 
 

 

Kinderboekenweek 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

De jaarlijkse Kinderboekenweek staat weer voor de deur! 
Dit jaar is het thema: En toen? We worden meegenomen terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven. 

We gaan boeken lezen over ridders, of de Romeinen of de Prehistorie of de Middeleeuwen….. 
We lezen natuurlijk elke dag in de klas. Tijdens de Kinderboekenweek besteden we hier nog meer aandacht aan. 

Ook worden er nieuwe boeken aangeschaft. 
We willen op woensdag 30 september 2020 de Kinderboekenweek gezamenlijk met alle kinderen openen. Dit jaar 
kan dit helaas niet met de ouders erbij. Via Parro zullen we u op de hoogte houden van onze Kinderboekenweek. 

Zo kunt u toch een kijkje nemen in de school tijdens onze Kinderboekenweek. 
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Jaarkalender 2020-2021 

Hieronder nogmaals de jaarkalender voor het schooljaar 2020-2021. Deze kalender is nagenoeg compleet. Er 
ontbreken alleen nog enkele studiemomenten waarop het team wel op school is, maar de leerlingen vrij zijn. Zodra 
wij deze weten zullen we die natuurlijk met u communiceren.  
 

dag/datum 
  

activiteit/vakantie 

24 augustus 2020 
  

Inloop 1e schooldag 

15 september 2020   Sociodag groepen 5 

17 september 2020   Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

22 september 2020   Sociodag groepen 6 

30 september 2020 
  

Start Kinderboekenweek 

16 oktober 2020 
  

Studiemiddag voor alle groepen: deze middag vrij 

19 oktober 2020 - 23 oktober 2020 Herfstvakantie 

5 november 2020 
  

Oudergesprekken 

4 december 2020   Sinterklaasviering ‘s morgens 

4 december 2020 
  

Studiemiddag: alle leerlingen zijn vrij 

16 december 2020 
  

Kerstviering 

18 december 2020 
  

Studiemiddag groepen 3-8: alle leerlingen zijn vrij 

18 december 2020   Studiedag groepen 1/2: leerlingen groep 1/2 vrij 

21 december 2020 - 1 januari 2021 Kerstvakantie 

18 januari 2021   Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

12 februari 2021   Studiemiddag: alle leerlingen zijn vrij 

15 februari 2021 - 19 februari 2021 Voorjaarsvakantie 

23 februari 2021   Rapportenavond 

24 maart 2021 
  

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

1 april 2021 
  

Paasviering: alle leerlingen zijn ‘s middags vrij 

2 april 2021 - 5 april 2021 Paasweekend 

12 april 2021 - 15 april 2021 Veldweek groepen 8 

14 april 2021 - 16 april 2021 Sociokamp groepen 7 

23 april 2021   Pleinfeest 

26 april 2021 - 7 mei 2021 Meivakantie 

12 mei 2021 
  

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

13 mei 2021 - 14 mei 2021 Hemelvaart 

17 mei 2021 - 20 mei 2021 Avondvierdaagse 
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24 mei 2021   2e Pinksterdag 

10 juni 2021 
  

Schoolreis groepen 1/2 

11 juni 2021 
  

Schoolreis groepen 3-6 
Excursie Kanoa groepen 7 
Land van Saeftinghe groepen 8 

15 juni 2021 
  

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

1 juli 2021 
  

Studiemiddag: alle leerlingen zijn vrij 

12 juli 2021 
  

Kennismakingsmiddag nieuwe groepen 

13 juli 2021 
  

Rapportenavond 

19 juli 2021 
  

Afscheid groepen 8  (dit is ook de laatste schooldag van de 
groepen 8) 

23 juli 2021 
  

Alle leerlingen zijn vrij 

26 juli 2021 - 3 september 2021 Zomervakantie 

 

 


