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Agenda  

vr 4 december 
Sinterklaasviering 

studiemiddag 

’s morgens viering 

’s middags leerlingen vrij 

wo 16 december Kerstviering Info  volgt  

vr 18 december 
Studiemorgen groepen 1-2 

Studiemiddag groepen 3-8 

Leerlingen groep 1-2 vrij 

Leerlingen groep 3-8 middag vrij 

ma 

vr 

21 december – 

1 januari 
Kerstvakantie Alle leerlingen vrij 

De volgende Uitwisseling komt uit voor de kerstvakantie 

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

Voor de herfstvakantie is er een medewerker, een verkeersdeskundige, van de gemeente Vlissingen naar de 
verkeerssituatie aan de Flamingoweg komen kijken. Hij vond dat de situatie voldoende reden geeft om tot een 
aantal maatregelen te komen. Hij zal een rapport opstellen met een aantal aanbevelingen. Dat betekent natuurlijk 
niet dat er direct van alles gaat gebeuren (was dat maar waar) maar het geeft in ieder geval hoop. Ik heb hem 
geadviseerd om, naast de school, ook de buurtbewoners hierbij te betrekken. 
 
Ondertussen blijf ik een dringend beroep op ieder doen om zoveel mogelijk te voet of per fiets uw kind(eren) naar 
school te brengen. En als het dan toch met de auto moet, de veiligheid altijd voor te laten gaan en de 
buurtbewoners en hun toegangen tot de woningen en opritten te ontzien.  
Dank daarvoor en wordt vervolgd. 
 

Verlengd continurooster  

Het beleid van Onze Wijs en de school blijft ongewijzigd m.b.t. corona. Omdat 
corona nog niet is verdwenen en dat voorlopig ook niet zo zal zijn is, met 
instemming van de MR, besloten het continurooster tot de zomervakantie te 
verlengen.  
 

Vertrek juf Dinja 

Helaas moeten we meedelen dat juf Dinja van Moolenbroek onze school zal gaan verlaten per 1 januari 2021. Zij 
heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het speciaal onderwijs op Het Springtij. We wensen haar veel succes! 
Er is een vacature uitgezet voor een nieuwe leerkracht met RT-taken vanaf 1 januari 2021. 
 

 

Nieuwe onderwijsassistenten 

Na de herfstvakantie zijn 2 onderwijsassistenten bij ons op school gestart in de groepen 1/2 en 
3/4. We verwelkomen Karin Wisse voor de groepen 1/2 en Daniëlle Boon voor de groepen 3/4. 
We kunnen deze collega's aanstellen vanwege toegekende subsidies van zowel de gemeente 
als het Ministerie van Onderwijs.  
 

 

Nieuwe leerkracht  

We kunnen ook nog een nieuwe leerkracht verwelkomen op De Wissel in de persoon van meester Marnix de 
Jonge. Hij zal ouderschapsverlofvervangingen en vervangingen tbv ICT gaan invullen op De Wissel vanaf eind 
deze week.  
 

 

Dammen voor de groepen 5 t/m 8  

De komende natte en donkere maanden nodig ik alle leerlingen van 
groep 5 tot en met 8 uit om te komen dammen. 
Als het buiten vroeg donker is, en koud en nat, kunnen de leerlingen na 
schooltijd toch nog sportief 
bezig zijn.  
Elke maandagmiddag kan er gedamd worden van half drie tot half vier. 
Je hoeft het spel niet te kennen, want de basisregels worden ook 
aangeleerd. Thuis tussendoor wat oefenen is wel handig en leuk. Je 
maakt dan snel vorderingen. Het is fijn als je trouw elke maandag komt, 
maar als je een keer niet kan, is dat niet heel erg. Je moet dit wel goed 
aangeven vooraf. 
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Wat: dammen op school 
Wanneer: elke maandag (november - februari) na schooltijd van 14.30 uur - 
15.30 uur 
Waar: in het lokaal van groep 5a (Kleiweg) 
Neem je eigen damspel mee (voorzien van naam), want school heeft niet 
voor iedereen een bord en stenen. 
Toestemming van ouders is verplicht: een mailtje naar a.vogel@onzewijs.nl 
of briefje met handtekening van ouder. 
Dus: pak de damborden uit de kast en kom op maandagmiddag spelen. De eerste 
keer is maandag 9 november. 
 
Groeten, juf Anja Vogel. 
ps. Als je al wel kunt dammen, is het natuurlijk ook erg leuk als je komt. In de 

groepen 6, 7 en 8 zitten al vergevorderde leerlingen……. 
 
 

Sinterklaasfeest 4 december 2020 

Ook dit jaar verheugen we ons weer op een bezoek door Sinterklaas aan De Wissel. Het feest vindt plaats op 
vrijdag 4 december.  
 
Het programma op de Kleiweg: 
Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus is er dit jaar helaas geen centrale aankomst. Ook komen er 
geen pieten mee. De Sint is al in de school als de kinderen ‘s morgens binnenkomen. De Goedheiligman brengt in 
de loop van de ochtend een bezoek aan de groepen 4 t/m 6. Voor de groepen 7 en 8 is er een centraal moment in 
de hal waarbij deze kinderen naar de Sint toe mogen. 
 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 helpen de Sint weer bij het inkopen en 
inpakken van de cadeaus voor hun eigen groep door middel van een 
surprise. De leerlingen krijgen vrijdag 6 november een brief mee waarop 
door iedereen zijn/haar verlanglijstje kan worden ingevuld. Op vrijdag 13 
november worden in de groepen 5 t/m 8 de lootjes getrokken.  

De leerlingen van de groepen 4 krijgen van de Sint een cadeautje na het 
bezoek in de klas. 

Het programma op de Flamingoweg: 
Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus is er dit jaar helaas geen 
centrale aankomst. Ook komen er geen pieten mee. 
De Sint is al in de school als de kinderen ‘s morgens binnenkomen. De 
groepen 1 t/m 3 brengen in de loop van de ochtend een bezoek aan de Sint 
in de speelzaal en krijgen dan van de Sint een cadeautje. 
 
De schooltijden: 
Alle groepen gaan alleen in de ochtend naar school en zijn dus ‘s middags vrij. De begintijd ‘s morgens blijft 
hetzelfde, dus met de verspreide binnenkomsten. 
Bijv.: De groep die om 8:25 uur naar school komt, doet dat op die ochtend ook. 
De eindtijd is twee uur vroeger dan de normale eindtijd, met de verspreide tijden. 
Bijv.: De groep die normaliter om 14:00 uit is, gaat nu om 12:00 naar huis. De groep die om 14:10 uit is, gaat dan 
om 12:10 uur naar huis. 
 
We hopen op een feestelijke dag! 
 
De Sinterklaascommissie 
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