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Beste ouders/verzorgers,

Hierbij De Uitwisseling van eind februari. Ik wil 

met name aandacht vragen voor de mogelijkheid 

om uw kind via Parro ziek te melden. Dat kan 

al na de voorjaarsvakantie. Ook maken we de 

nieuwe coronamaatregelen hier bekend (gelukkig 

mag na de voorjaarsvakantie alles weer). Daar-

naast hebben we ervoor gekozen om een aantal 

leerlingen een bijdrage te laten schrijven voor De 

Uitwisseling. Veel leesplezier en ik wens u alvast 

een heel fijne voorjaarsvakantie.

Groet,

Hans Willemstein, directeur

Inleiding



Op 7 en 8 februari zijn de groepen 7 en 8 naar 

het Rijksmuseum geweest.

Ze kregen een erg leuke en interessante rond-

leiding binnen het thema ‘De Gouden Eeuw’. De 

leerlingen keken en luisterden aandachtig naar 

de verhalen achter de voorwerpen uit de V.O.C 

periode, portretten, schuttersstukken en andere 

beroemde meesterwerken.

RIJKSMUSEUM



Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, zijn er meer-

dere versoepelingen afgekondigd m.b.t. de corona 

maatregelen. Op De Wissel gelden de volgende 

versoepelingen na de voorjaarsvakantie:

Vanaf maandag 7 maart: 

• De groepen spelen in de pauze niet meer ge-

scheiden van elkaar. We gaan weer terug naar 

het vorige schema, waarin verschillende groepen 

samen spelen op het plein;

• Traktaties mogen ook weer door ouders / leerlin-

gen zelf gemaakt worden. En natuurlijk gaat onze 

voorkeur uit naar lekkere, gezonde 

traktaties;

• Groepsdoorbrekend werken is weer mogelijk. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die rekenen in 

een andere groep;

• Voor de ouders van groep 1/2 is er weer een in-

loop op maandag en donderdag van 8:20 tot 8:30 

uur;

• Mensen van buiten de school mogen de school 

weer betreden en er hoeft op school geen mond-

kapje meer gedragen te worden en ook geen 1,5 

meter afstand gehouden te worden;

• Vanaf maandag 14 maart gaan we tijdens List 

weer groepsdoorbrekend lezen.

• Zelftesten zijn nu beschikbaar voor alle leer-

lingen van groep 1 t/m 8. Voor groep 6 t/m 8 

verandert er niets. De ouders/verzorgers van de 

groepen 1 t/m 5 kunnen een zelftest vragen via de 

leerkracht. 

VERSOEPELING 
CORONAMAATREGELEN



Vanaf 7 maart kunt u de absentie van uw 

kind(eren) doorgeven via Parro. U hoeft dan niet 

meer naar school te bellen. Wilt u de afwezigheid 

zo spoedig mogelijk doorgeven? Indien mogelijk 

voor half 9? Dan zijn wij tijdig op de hoogte van de 

afwezigheid van uw kind(eren).

U kunt dit doen door in het hoofdscherm van 

de Parro-app voor  ‘Absentie melden’ te kiezen. 

Daarna kunt u aangeven voor welk kind u de 

melding maakt en kiest u de reden voor absentie: 

Ziek

Als uw kind ziek is, kunt u een ziekmelding in Parro 

aanmaken. U kunt dan aangeven of de melding 

vandaag of morgen ingaat en een toelichting 

geven. De leerkracht meldt uw kind beter op het 

moment dat het weer op school verschijnt.

Afwezigheid

Voor geplande afwezigheid, bijvoorbeeld een 

bezoek aan de tandarts of dokter, kunt u een 

absentiemelding aanmaken. U kiest dan de reden 

van afwezigheid aan en geeft ook de datum en tijd 

aan wanneer uw kind weer naar school zal komen. 

Aanvragen verlof

Voor het aanvragen van verlof kunt u voor 

‘Verlof aanvragen’ kiezen. Daarna kunt u een 

online formulier invullen dat verzonden wordt 

naar de directeur. De directeur zal de aanvraag 

beoordelen op wettelijke gronden en het verlof 

wel of niet verlenen. U wordt via de e-mail door 

de directeur op de hoogte gesteld. Pas nadat 

het verlof is verleend, is de afwezigheid van uw 

kind(eren) geoorloofd. 

ABSENTIES DOORGEVEN 
VIA PARRO



We gingen met de groepen 8a en 8b vroeg in 

de ochtend naar het strand om mooie foto’s te 

maken van de opkomende zon. Het was heel leuk 

maar wel koud. Om kwart voor acht in de ochtend 

kwamen we aan op het strand en om half tien 

kwamen we weer terug op school. We maakten 

twee of drietallen en maakten leuke foto’s van 

de opkomende zon. De zon bleef lang achter de 

wolken maar toch hebben we wat mooie foto’s 

kunnen maken. We hadden ook nog als afsluiting 

een groepsfoto bij het windorgel van allebei de 

groepen gemaakt.

FOTO OPDRACHT

Gemaakt door: 
Maud en Evi 

groep 8A



We waren uitgenodigd om een tafeltennisclinic 

te krijgen. We kregen eerst een warming-up. We 

moesten het tafeltennisballetje hooghouden 

met het pingpongbatje. We hadden 5 tafels en er 

waren ook trainers bij iedere tafel dus we werden 

in groepjes ingedeeld. En dan mochten we tegen 

de trainers omstebeurd. En we deden ook nog 

andere dingen zoals, tegen elkaar pingpongen. 

aan het einde kregen we allemaal een kaartje 

en daar op stond dat we vier gratis trainingen 

mochten meedoen.

TAFELTENNIS-CLINIC 
TTV WESTERZICHT

Gemaakt door:
Bas en Sinan

Groep 8A



Wij gingen met de klas naar basketbalclinic bij 

Scheldemond.

We leerden hoe we beter konden basketballen 

bijv, dribbelen, balcontrole en in de basket gooien. 

En we gingen partijtje spelen met de klas en we 

deden bij het begin nog inkomen en een meneer 

gooit naar een van ons een bal en op die bal 

stonden positieve dingen en die moest je roepen, 

zodat iedereen een compliment kreeg. En op het 

einde gingen we in de basket gooien en als we 

raakten of missen dan moesten we klappen.  

BASKETBALCLINIC 

Gemaakt door: 
Hamza El Fassi en Luca Bonnet 

groep 8A



Wij gingen maandag 14 februari naar de 

sessadance clinic. We werden gelijk verwelkomd 

door de trainer. We gingen dansen op het 

nummer 130 op de vluchtstrook. Ze heeft ons  

alle pasjes geleerd en het ging heel goed. we 

deden ook trucjes en een dj na. Dus heel gezellig! 

Uiteindelijk konden we alle pasjes en hadden we 

een filmpje gemaakt en waren we heel trots op 

ons zelf!

SESSADANCE 
CLINIC

Gemaakt door: 
Isa kozak en Ashley van der Hoek 

groep 8A



“We kwamen op de boerderij en we zagen de 

boer.

Er waren allemaal verschillende trekkers.

Toen we gingen rondkijken, zagen we paarden. We 

gingen ze aaien.

Toen zagen we kippen.

En toen gingen we naar het winkeltje groenten en 

fruit kopen.”

Djaylee

“Er waren paarden, zwart en wit en pony’s.

Ze waren zo lief.

Ik zag cavia’s, zo klein.

Ze waren zo schattig.

En konijnen, zo groot.

En een hond. Hij was zo lief.”

Demy

“Ik zag een paard en die was zwart en mooi.

Bij de boerderij groeien veel appels.

We gingen aardappels poten.

En we zagen veel gras.

De boerderij is wel vijftig stadions bij elkaar.”

Luka

“We gingen met de klas naar de boerderij.

Om daar opdrachten te doen.

We mochten aardappelen poten.

En er was veel land en er waren ook veel dieren.

Aan het eind mochten we iets in het winkeltje 

kopen.”

Mark

“Er waren 2 honden, maar 1tje was een beetje 

bang.

Er waren 11 paarden. Er gingen 2 pony’s weg met 

de ponniekoets.

We gingen nog naar de cavia’s. Er waren 3 hokkel 

voor de cavia’s. 

En de boer heeft ook heel veel verteld.

En we hebben ook nog 1 aardappel gepoot.

En aan het eind mochten we ook nog iets lekkers 

kopen.”

Naomi en Ilona

BOERDERIJBEZOEK 
GROEP 5A



In de week van 14 maart wordt er gestart met de 

pauzesport hockey!  Leerlingen van de groepen 

4 en 5 krijgen dan op dinsdag en donderdag van 

een professionele hockeycoach leuke, uitdagende 

en bewegings-rijke activiteiten aangeboden. Na de 

voorjaarsvakantie volgt er nadere informatie.

PAUZESPORT 
HOCKEY



AGENDA 
februari/maart 2022

21 – 25 februari 
rapportgesprekken in deze week 

28 februari – 4 maart  
voorjaarsvakantie

30 maart 
studiedag; alle leerlingen vrij 

LET OP dit is een gewijzigde datum 

(ipv 31 maart)



AGENDA 
Vakantierooster

2022-2023

Herfstvakantie
Maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie
Maandag 26 december tot en met 

vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie
Maandag 20 februari tot en met 

vrijdag 24 februari 2023

Goede Vrijdag
Vrijdag 7 april 2023

2e Pasen
Maandag 10 april 2023

Meivakantie
Maandag 24 april tot en met 

vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

2e Pinksterdag
Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie
Maandag 17 juli tot en met 

vrijdag 25 augustus 2023


