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21 december – 

1 januari 
Kerstvakantie Alle leerlingen vrij 
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ma 

 

4 januari 

18 januari  
School dicht tot nader bericht  

De volgende Uitwisseling komt uit in januari 2021 
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Beste ouders/verzorgers, 
 
Niemand had kunnen bedenken dat nog vóór de Kerstvakantie alle basisscholen dicht zouden moeten. Een heftig 
besluit van de regering om het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames e.d. terug te dringen. Laten we samen 
hopen dat de aanpak lukt en dat we per 19 januari weer open mogen. Of misschien zelfs al eerder... 
Iedereen heeft z'n uiterste best gedaan om de laatste schooldag voor de kerstvakantie (afgelopen dinsdag) zo 
goed en sfeervol mogelijk te laten verlopen. In alle groepen zijn hele mooie, betekenisvolle Kerstvieringen 
gehouden. Er is opgeruimd en we hebben elkaar een fijne vakantie gewenst. Ondertussen zijn we direct aan de 
slag gegaan met het organiseren van de noodopvang. De noodopvang is afgelopen woensdag gestart en verloopt 
prima. Ik wil wel een beroep op alle ouders/verzorgers doen om alleen in het uiterste geval gebruik te maken van 
de noodopvang. Ik ga ervan uit dat de noodopvang in alle gevallen een laatste redmiddel is voor ouders/verzorgers 
die in een vitaal beroep werken. En verder verzorgen we de opvang met aandacht en zorg. 
 
We gaan allemaal waarschijnlijk de meest bijzondere Kerstvakantie ooit tegemoet. Lockdown, corona, zeer beperkt 
bezoek, vuurwerkverbod, vrijwel alle winkels gesloten en ga zo maar door. Juist nu hebben we elkaar meer dan 
ooit nodig. Al dan niet op afstand, al dan niet digitaal. Lang geleden werd  onder bijna erbarmelijke 
omstandigheden een baby geboren. Door liefde omringt. Een geschenk van God. Laten we daar de komende 
weken (en daarna) onze inspiratie en ons doorzettingsvermogen aan ontlenen. 
 
Ten slotte wens ik iedereen, ondanks alle beperkingen, een heel erg fijne Kerstvakantie toe. 
 
Hans Willemstein 
Directeur 
 

Voorstellen nieuwe onderwijsassistent en leerkracht/RT-er 

Na de kerstvakantie komt er een nieuwe onderwijsassistent en een nieuwe leerkracht/RT-er bij ons op school. 
Karin Wisse kon meer uren krijgen op de school waar ze al werkte voordat ze hier kwam dus heeft ze daarvoor 
gekozen. Daarom moesten wij weer op zoek naar een nieuwe onderwijsassistent. Dat is gelukt in de persoon van 
April Nieuwenhuijse. Zij komt voor de groepen 1/2.  
Ook moesten we op zoek naar een RT-er/leerkracht in de plek van Dinja van Moolenbroek. Dit is geworden 
Marleen Geschiere-Hoeksema. Wij heten April en Marleen van harte welkom op De Wissel! 
 

 

Dammen op De Wissel 

Elke maandagmiddag wordt er na schooltijd hard gewerkt in de damgroep, in het lokaal van groep 5a. 
Naast een hoop gezelligheid leren we heel basaal de regels, maar ook beroemde zetten als de Haarlemmerzet. 
We kunnen niet zonder het zwart-wit bord met 100 vakken, 50 zwart en 50 wit en de 20 stenen per speler. Met de 
computer kan je ook goed spelen op de DamZ-site o.a. 
We zijn een groep enthousiastelingen die wel houden van een beetje nadenken, breinbrekend bezig zijn en wat 
pepernoten of een kerstkransje…... 
Een compliment voor deze leerlingen van groep 5 tot en met 8!! 
 
Juf Anja 
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Kerstkaarten voor Scheldehof 

Afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 5 en 6 kerstkaarten gemaakt voor de bewoners van 
Scheldehof. 
Wat zullen ze hier blij mee zijn! 
Top dat jullie, juist in deze tijd, zo je best hebben gedaan om zoveel mooie kaarten te maken. 
Woensdag zijn ze naar de mensen gebracht. De verplegers/verzorgers zullen ze uitdelen. 
 
Alvast heel hartelijk bedankt. 
 
Meester en juffen van groepen 5 en 6 

 

 

 

 


