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In deze nieuwsbrief:

> Pasen

> Bakkers gezocht

> Bezoek kaasboerderij Schellach

>  En nog veel meer...



Beste ouders/verzorgers,

Het is bijna meivakantie. Altijd een heel fijne 

vakantie zo in het voorjaar. En natuurlijk een 

vakantie met een aantal mooie en fijne feest- en 

herdenkdagen. Ga er met elkaar maar heerlijk van 

genieten. Hierbij eerst een aantal personele zaken.

Juf Lisa stopt op De Wissel

 Juf Lisa heeft om privé redenen besloten om 

te stoppen met werken op De Wissel. Zij gaat 

met name zich verder ontwikkelen in haar eigen 

bedrijf. Vandaag was haar laatste werkdag. Juf 

Lisa, jammer dat je weggaat maar bedankt voor 

alle inzet.

Tot de zomervakantie zal juf Lisa worden 

vervangen door juf Isabel. 

Afscheid juf Tirza

Juf Tirza heeft na 8 jaar werken bij Onze Wijs en 

voor een groot deel op De Wissel een nieuwe 

baan geaccepteerd. Zij gaat werken in het 

speciaal onderwijs en wel op de Klimopschool 

in Middelburg. Zij start haar nieuwe baan na de 

meivakantie. 

We vinden het erg jammer dat juf Tirza ons 

gaat verlaten. Tegelijkertijd snappen we dat zij 

een hele mooie nieuwe uitdaging aan wil gaan. 

We bedanken juf Tirza voor haar grote inzet en 

wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.

(Door een interne fout had dit bericht in de vorige 

Uitwisseling moeten staan. Excuses voor het late 

tijdstip van informeren. De ouders/verzorgers van 

de groepen waaraan juf Tirza lesgeeft waren wel al 

eerder ingelicht.)

Woensdag groep 1/2 A

Tot de zomervakantie zal juf Isabel groep 1/2 A 

voor haar rekening nemen. Welkom terug juf 

Isabel op De Wissel.

Groep 4 B na de meivakantie

Twee bijzondere zaken komen na de meivakantie 

bij elkaar in groep 4 B: juf Tirza werkt hier dan niet 

meer en meester Stéfan neemt tot en met 24 juni 

geboorteverlof op (de kleine zal zeer binnenkort 

geboren worden). Dat betekent dat er voor de 

hele week (t/m 24 juni) vervanging gezocht moest 

worden. En dat is wonder boven wonder gelukt.

Groep 4 B zal na de meivakantie op maandag, 

dinsdag en woensdag les krijgen van juf Rebecca. 

Zij is nieuw op school, maar niet nieuw bij Onze 

Wijs. Welkom juf Rebecca. De donderdag en 

vrijdag zullen worden vervangen door onze juf 

Anja. Dank juf Anja voor deze toezegging. 

Met de vervanging van juf Tirza voor na de 

zomervakantie zijn we nog druk bezig.

Meester Stéfan en juf Tirza hebben voor een 

uitgebreide overdracht gezorgd en we zullen 

samen zorg dragen voor de continuïteit van deze 

groep.

Nieuwe benoeming na de zomervakantie

We zijn heel blij met het feit dat na zomervakantie 

juf Esther een benoeming van 4 dagen krijgt op De 

Wissel. Zij heeft dit schooljaar haar LIO stage met 

succes afgerond. Welkom op De Wissel juf Esther. 

In welke groep (en) zij gaat werken moeten we nog 

nader met elkaar bespreken.

ALGEMEEN



We kijken terug op een goede en gezellige paas-

viering met een lekker ontbijt in de groepen 3 t/m 

8 en een lunch in de groepen 1/2. 

PASEN



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 ou-

ders of opa’s of oma’s die iets lekkers willen bak-

ken 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 voor 10 mei 

2022 bij juf Laura Sturm opgeven wat u wilt bak-

ken. U kunt dit mailen naar l.sturm@onzewijs.nl.

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

Lizette Mol, juf Vera Schutz, juf Anja Vogel en juf 

Laura Sturm

BAKKERS GEZOCHT

mailto:l.sturm@onzewijs.nl


Dinsdag 12 april hadden we met de groepen 1/2 

een uitje naar kaasboerderij Schellach. 

De kinderen mochten daar in groepjes onder lei-

ding van ouders de boerderij verkennen. 

We zagen daar koeien, kalfjes, de melkcarrousel, 

de kaaswinkel en nog veel meer. We mochten 

stukjes kaas proeven en een beetje karnemelk met 

frambozensmaak drinken. Het was een gezellige, 

leerzame ochtend!

BEZOEK KAASBOERDERIJ 
SCHELLACH



Dit jaar gaan we met de schoolreis van de groepen 

3 t/m 6 naar Bellewaerde in België. 

We zullen op vrijdag 17 juni om 8.00 uur vanaf de 

Kleiweg vertrekken. 

Rond 17.30 uur hopen wij weer terug te zijn op de 

Kleiweg.

De kosten voor deze schoolreis bedragen € 37,00 

per leerling.

De hoogte van het bedrag komt voornamelijk 

voort uit de kosten van de bussen. 

Betaling 

Voor de betaling van de schoolreis werken we 

samen met Stichting IdealNet. Zij innen ook 

de jaarlijkse ouderbijdrage. U ontvangt na de 

meivakantie een mail van Stichting IdealNet, dat 

u d.m.v. een machtiging, een overboeking of een 

Ideal betaling het geld kunt voldoen. 

Namens de schoolreiscommissie

Juf Jenny de Nooijer

Juf Gerdientje Verpoorte 

SCHOOLREIS 
groepen 3 t/m 6 

op vrijdag 17 juni 2022



AGENDA 
april/mei 2022

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

20 mei 
Pleinfeest

Woensdag 25 mei
studiedag Onze Wijs (alle leerlingen vrij)

Donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag (alle leerlingen vrij)

Vrijdag 27 mei
vrije dag (alle leerlingen vrij)


