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In deze nieuwsbrief:

> Schooltuin

> Vastenactie

> Bakkers gezocht

> Paasviering

>  En nog veel meer...



We bevinden ons nu in de veertigdagentijd en we 

gaan richting Pasen.

 

‘Open je ogen’ is het thema van deze periode. 

Het idee achter dit thema: als we de Bijbelverhalen 

lezen, kijken we onze ogen uit. We zien Jezus over 

het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen 

geneest, hoe Hij brood deelt met duizenden 

mensen en hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo 

gaan we vol indrukken en beelden op weg naar 

Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het kruis: een 

donkere dag, waarop je misschien liever je ogen 

dicht zou doen om niet te zien wat er gebeurt. 

Maar met Pasen vieren we dat God altijd weer 

roept: ‘Open je ogen!’ Er is een nieuw begin.

Donderdag 14 april is de Paasviering op school. 

Die ochtend zullen de groepen 3 tot en met 8, 

om 8:30 uur een gezellig en heerlijk paasontbijt 

hebben in hun eigen klas. 

Daarna zal de Paasviering plaatsvinden waarbij er 

o.a. liederen worden gezongen en het Paasverhaal 

wordt verteld. De lente, het begin van nieuw leven, 

zal hierin ook aandacht krijgen.

In de loop van de dag zullen alle kinderen 

creatief aan de slag gaan met het thema lente. 

De kinderen zullen dit die dag ook mee naar 

huis krijgen. De 

Paasliturgie zal 

meegeven worden 

naar huis of 

gemaild worden. 

Voor het 

Paasontbijt 

moeten de 

kinderen zelf 

het volgende 

meenemen:

bordje, beker, 

eierdopje en een 

mes. 

Graag de 

dag ervoor 

meegeven, dus 

woensdag 13 april, in een plastic tasje. 

De kinderen moeten zelf nog wel een pauzehapje 

meenemen en een lunch voor de grote pauze.

Deze dag heeft de gewone tijden. We beginnen 

dus om 8:30 en de kinderen gaan naar huis om 

14:15.

Voor groep 1-2 is het anders geregeld. Ook 

zij vieren op donderdag 14 april het paasfeest 

maar zij brunchen gezellig samen in de klas. De 

kinderen hoeven dan geen brood mee te nemen, 

alleen een tussendoortje met drinken voor de 

kleine pauze.

Willen alle kinderen voor 14 april een bord en 

bestek meenemen in een aparte tas voorzien van 

naam. Dan gebruiken we dat bij de brunch. Alvast 

bedankt!

PAASVIERING



De eerste hommels en vlinders zijn gespot in 

onze pas aangelegde schooltuin op het plein 

van de Kleiweg. Toen we in november tijdens de 

Natuurwerkdag met behulp van enthousiaste 

leerlingen en ouders ons betonnen plein een 

beetje groener maakten, hoopten we al dat we 

deze kleine bezoekers zouden kunnen lokken. En 

wat een feest: ze hebben de schooltuin weten te 

vinden!

Op de vrijdagmiddagen zijn leerlingen enthou-

siast aan het werk in de schooltuin. Er wordt 

geveegd, gesnoeid, gewied en geplant. Een paar 

weken geleden plaatsten we op Parro een op-

roep aan ouders van de Kleiweg om uitgebloei-

de bloembolletjes op school in te leveren. Wat 

zijn er veel ingeleverd! We kunnen niet wachten 

tot volgend voorjaar de eerste blauwe druifjes, 

narcissen en tulpen hun kopjes boven de grond 

uit zullen steken. Ook hebben leerlingen een 

hommelnestpot ingegraven. Wie weet... komt er 

zelfs een hommelvolk in onze schooltuin wonen. 

Mocht het lentestukje bij u op tafel uitgebloeid 

zijn, gooi het dan niet weg, maar lever het in op 

school.

SCHOOLTUIN
KLEIWEG



Vrijdag 25 maart gingen we met de groepen 3 naar 

De Piek. Alle kinderen hadden een optreden voor 

hun ouders.

Breakdance, zingen, dansen, sporten, vertellen , 

circuskunsten enz. Het was allemaal prachtig en 

iedereen heeft genoten!

OPTREDEN DE PIEK



De afgelopen periode is er in alle klassen flink 

gespaard voor de Vastenactie met als doel de 

ondersteuning van Oekraïne. Een aantal leerlingen 

uit groep 6 hebben hierover een mooi stukje 

geschreven.  Als team willen we iedereen enorm 

bedanken voor hun bijdrage! 

De totale opbrengst van de Vastenactie Oekraïne 

is afgerond het geweldige bedrag van €1370,- !!! 

Hoi ik ben Esmee Karman en ik zit groep 6a.

Ik heb zelf ook geld gegeven voor de vastenactie, 

ik heb 2 euro gegeven.

Het totale bedrag wat we hebben gespaard is 

80,50. Het doel van de vastenactie is geld in te 

zamelen, eerst was het geld wat we hadden 

gespaard voor de arme landen, maar nu voor 

de mensen die in oekraïne leven omdat er nu 

in oekraïne oorlog is, en van het geld kunnen 

de mensen eten, drinken, verband en nog meer 

kopen. Ik vind het goed dat de vastenactie is 

verzonnen want je kan met het geld wat je hebt 

opgehaald mensen helpen. 

Hallo ik ben Nico. Ik zit in groep 6.

De vastenactie is iets serieus om geld op te halen 

voor andere landen en met dat geld kunnen zij 

bijvoorbeeld eten, water, en spullen kopen. Ik vind 

de vastenactie goed voor de mensen bijvoorbeeld 

in oekraïne, en in afrika en andere arme landen. In 

oekraïne is er nu oorlog en dat is niet goed. Al die 

mensen raken hun spullen kwijt, dat is niet leuk 

voor hun. Daarom hebben we de vastenactie om 

geld op te halen voor afrika en oekraïne  en met 

dat geld  krijgen ze eten en drinken. Eerst waren 

er andere vastenacties bijvoorbeeld planten laten 

groeien of voor afrika, eten en drinken. Onze klas 

die heeft 80,50 euro opgehaald en Dilara die heeft 

100 euro opgehaald.

Hoi ik heet Vajen en zit in groep 6a 

Er is al best lang oorlog in Oekraïne. Dat komt 

omdat vroeger waren Rusland en Oekraïne samen 

1 land. Maar Oekraïne besloot een eigen land 

te worden net zoals andere landen die toen nog 

bij Rusland horen. Maar nu wil Rusland weer dat 

Oekraïne bij hun hoord, omdat Putin wil samen 

weer een land worden en hij wil dat Oekraïne niet 

bij de Navo gaat horen daarom de vastenactie. 

We proberen zo veel mogelijk geld in te zamelen 

voor Oekraïne of allemaal spullen te geven zoals 

slaapzakken, tandenborstels, eten, drinken, 

allerlei dingen. Ik hoop dat jullie meedoen met de 

vastenactie! We doen er alles aan om Oekraïne 

te helpen. Ik hoop dat jullie het een goed idee 

vinden!          

Hoi ik ben Ryan 9 jaar en ik zit in groep 6a.

Ik en mijn nicht hebben samen flessen opgehaald 

voor Oekraïne en we hebben €21,65 opgehaald en 

in de klas hebben we €80,50 euro opgehaald voor 

Oekraïne. Ik vind dat heel knap van onze klas.

De vastenactie is een actie voor Oekraïne omdat 

het daar oorlog is en dat is niet oké en daarom 

halen heel veel scholen van ons land geld op en 

mensen over de hele wereld.

Er worden ook spullen ingezameld net als 

slaapzakken, eten, geld, verband. En dat is goed 

maar de oorlog is niet goed ik denk dat iedereen 

dat wel vind. Het is oneerlijk voor de mensen 

die in Oekraïne wonen, werken. Dus ik hoop dat 

we met z’n alle genoeg spullen of geld kunnen 

inzamelen dat de mensen in Oekraïne het iets 

beter kunnen hebben en ik hoop dat de oorlog 

snel afloopt.

VASTENACTIE



Thema ‘wat eet ik graag?’

De groepen 1/2 maken tijdens het thema “wat 

eet ik graag?” lekkere soep! Eerst werden er 

boodschappen gedaan bij de Jumbo. Dat was al 

een leuk uitje! Daar kreeg iedereen een banaan. 

Terug op school werd er hard gewerkt! Iedere klas 

maakt weer een andere soep. Het ruikt dan erg 

lekker in de school!

Van de Jumbo kregen we naast spullen om onze 

hoeken op de gang aan te 

kleden, ook gratis producten 

waarmee we lekkere 

hapjes konden maken.Zo 

hebben we fruitspiesjes en 

worstenbroodjes gemaakt, 

waarvan 

de hele 

klas kon 

proeven. 

Wat een 

verwennerij!

De kinderen hebben heerlijke soep gemaakt 

en alle ingrediënten zelf 

gesneden en gehaktballetjes 

gedraaid.

THEMA: WAT 
EET IK GRAAG



Vrijdagmiddag  20 mei hebben we, tijdens het 

pleinfeest, weer de grote talentenshow van 

De Wissel! De kinderen die mee willen doen 

kunnen zich opgeven! Zie de aanmeldingsposter in 

deze Uitwisseling.

Het gaat plaatsvinden op de Kleiweg. 

Naast al het publiek, zal er ook een jury zijn !

groep 1 t/m 4  13.00-14.00 uur

groep 5 t/m 8  14.30-15.30 uur

Bij minder optredens is het voor alle groepen van 

14.15 tot 15.15 uur.

KOMT ALLEN naar deze spetterende optredens 

kijken!!

Met swingende groet:

Juf Jenny en juf Leanne

WISSELS
GOT TALENT



Op 20 mei 2022 houden we weer ons gezellige 

pleinfeest. Er is van alles te beleven! Ook bent u 

van harte welkom in onze gebakkraam, waar u 

een lekker kopje koffie, thee of fris kunt drinken 

en wat lekkers kunt kopen. We zoeken daarom 

ouders of opa’s of oma’s die iets lekkers willen 

bakken om te verkopen in onze gebakkraam. 

Daarbij kunt u denken aan een taart, een cake, 

koekjes, iets hartigs; alles is welkom.

De opbrengst van het lekkers gaat ook dit jaar 

deels naar een goed doel en deels naar de school.

Als u iets voor ons wilt bakken, kunt u dit voor 

woensdag 20 april bij juf Laura Sturm opgeven 

(met erbij wat u wilt bakken). U kunt dit mailen 

naar l.sturm@onzewijs.nl.

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

Lizette, juf Vera, juf Anja en juf Laura 

BAKKERS
GEZOCHT



Op De Wissel zijn de afgelopen periode clinics 

aangeboden zoals basketbal en tafeltennis. Op 

deze manier komen de kinderen in aanraking met 

diverse sporten. 

Groep 7a heeft een dans geleerd bij Sessadance. 

Deze les werd gegeven door Vanessa. De kinderen 

vonden het erg leuk en het resultaat was erg cool! 

SESSADANCE
GROEP 7A



In de groepen 4 zijn we gestart met het project 

‘Mission X’. Dit is een internationaal lesprogramma 

over astronauten. 

Door activiteiten, bewegingsspelletjes, 

astronautentrainingen en weetjes leren we heel 

veel over de ruimte.

In beide klassen hangt al een gaaf groepswerk, 

daar zijn we trots op! 

Natuurlijk mogen de chromebooks hierbij niet 

ontbreken. We bouwden in MineCraft onze eigen 

planeet.

Astronauten moeten erg veel fitnessen en 

oefeningen doen die belangrijk zijn tijdens een 

ruimtereis. Met een liniaal trainden we onze 

reactiesnelheid, wat erg belangrijk is als een 

astronaut een speciale robotarm moet bedienen. 

Verder lezen we boeken over de ruimte, zo 

oefenen we met lezen maar leren we natuurlijk 

ook veel nieuwe feitjes! 

MISSION X



We krijgen nog geregeld telefoontjes met 

ziekmeldingen. De ziekmeldingen kunnen echter 

via Parro worden gedaan.

ZIEKMELDINGEN
PARRO



AGENDA 
april/mei 2022

14 april
Paasviering 

15 april 
Goede vrijdag: Alle leerlingen vrij

18 april 
2e Pasen: Alle leerlingen vrij

22 april 
Koningsspelen

25 april t/m 6 mei 
Meivakantie: Alle leerlingen vrij

20 mei 
Pleinfeest


