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In deze nieuwsbrief:

> Pleinfeest

> Schooltuin

> Vlissingen tijdens de oorlog

>  En nog veel meer...



ALGEMEEN



Omdat we gemerkt hebben, dat het aanvragen 

van verlof via Parro nog niet vlekkeloos verloopt, 

gaan we (voorlopig) weer terug naar aanvragen 

via het formulier extra verlof. Dit formulier kan 

gedownload worden via de site van De Wissel of 

worden opgevraagd via school.

VERLOF
AANVRAGEN



Op 20 mei was het zover: het Pleinfeest, weer net 

als tevoren!!

Een goed doel, veel kinderen, muziek, veel eten en 

overal spelen! Daarvoor zouden we het ook doen.

Maar nog veel meer was het resultaat: hoe en-

thousiast en fanatiek de lootjes verkocht werden! 

Maar dat was nog maar het begin. Zoveel ouders 

die weer mee konden doen door gebak te bakken, 

door te helpen bij het schminken, bij de spring-

kussens te staan, podium opbouwen, verkopen 

en nog eens verkopen, nagels lakken, enzovoorts, 

enzovoorts. En zoveel ouders en grootouders, 

leerlingen en oud-leerlingen, meesters, juffen en 

vrijwilligers die rondliepen: wat was het super fijn 

om elkaar weer te zien en te spreken; we hebben 

elkaar zo lang gemist!!

De regen, die o zegenend op het droge land viel, 

deerde de pret niet. Binnen was het feest wel op 

zijn top bij de Talentenshow! 

Er is een heel mooi bedrag opgehaald, ontzettend 

fijn! Ook de sponsoren heel hartelijk bedankt. Bin-

nenkort zal stichting Humanitas de cheque over-

handigd krijgen. Iedereen en dan ook echt ieder-

een hartelijk dank voor deze grandioze middag! 

Namens het team van De Wissel

PLEINFEEST 2022



Het groeit, bloeit en zoemt op het schoolplein van 

de Kleiweg. Deze week hebben groepjes kinderen 

uit de groepen 4 en 5 ruim 100 nieuwe plant-

jes in de schooltuin kunnen zetten. Loop bij het 

ophalen gerust maar eens het plein op om onze 

tuin te bewonderen. We zijn er stiekem best een 

beetje trots op!

SCHOOLTUIN



Op 21 april kreeg groep 5a een gastles van de heer 

Adrie Meerman. Dit was echt heel bijzonder, ten 

eerste omdat hij als oud-archivaris van Vlissingen 

heel van deze periode in de geschiedenis weet. Hij 

nam veel documentatie mee: allemaal foto’s waar-

op we zagen hoe Vlissingen er uitzag na de bom-

bardementen. We herkenden de boulevards, een 

enkele straat, maar verder niet veel. Vlissingen is 

dus weer opge-

bouwd. En dat is 

dus ook wat zo 

bijzonder is, want 

ook nu worden 

er steden gebom-

bardeerd en hopen we dat die straks ook weer 

opgebouwd kunnen worden. Maar het allerleukste 

vond Pim het, want deze meneer is zijn opa!!

Na het gesprek in de klas fietsten we samen met 

hem naar de bunker op de Nolledijk, bij het win-

dorgel. Daar vertelde hij verder waarom Vlissingen 

zo interessant was voor de Duitsers. We stelden 

heel goede vragen, zei hij.

Daarna gingen we vanzelfsprekend op het strand 

lunchen, schelpjes zoeken en spelen. 

Heel hartelijk dank, opa van Pim, voor deze fijne dag.

TWEEDE WERELDOORLOG 

IN VLISSINGEN



Dinsdag 7 juni is groep 1/2a  een dagje naar de 

speeltuin geweest in Lammerenburg.

Dit omdat we de meeste loodjes hadden verkocht 

voor het pleinfeest op de Flamingoweg.

Bedankt allemaal!

We hebben een super leuke dag gehad.

DAGJE SPEELTUIN
LAMMERENBURG



Met hun deelname aan de internationale 

Challenge MissionX van de NASA hebben de 

leerlingen van de groepen 4 een VIP-schoolreis 

naar de Space Expo in Noordwijk gewonnen. 

De leerlingen hebben een astronautentraining 

gevolgd waarbij conditie, spieropbouw, 

uithoudingsvermogen, teamwork en 

doorzettingsvermogen centraal stonden. Van de 

deelnemende Nederlandse teams hebben ze de 

training het beste uitgevoerd. Gefeliciteerd! 

Het VIP bezoek van de groepen 4 aan de 

Space Expo is op 8 juli.

MISSION X 



Belangrijk bezoek kreeg groep 4b toen meester 

Stefan als kersverse vader van baby Seth 

binnenkwam. De meester ging de hele kring 

langs en liet Seth met iedereen kennis maken. 

Kijk eens hoe nieuwsgierig die al is. We hebben 

nog een slaapliedje gezongen. Toen was hij 

ineens heel erg moe en geeuwde aan één stuk 

door. Zijn mama legde hem in de wagen en 

showde hem ook aan andere groepen van de 

Kleiweg. Hij ging wel met een hoop cadeautjes 

naar huis: Siku-autootjes, babyspeeltje, knuffels 

en een heel mooi rompertje waar iedereen een 

klein beestje op had getekend. Gefeliciteerd 

meester Stefan en Andrea, Anna, Levi en Sara.

Groeten van 4b, juf Rebecca en juf Anja.

MEESTER STEFAN
KERSVERSE VADER! 



AGENDA 
april/mei 2022

9 juni 
schoolfotograaf Flamingoweg

10 juni 
schoolfotograaf Kleiweg

16 juni 
schoolreis groepen 1/2

16 juni 
sportdag groepen 5 t/m 8

17 juni 
schoolreis groepen 3 t/m 6

20 juni 
studiedag groepen 1/2: 

leerlingen groep 1/2 vrij

20 – 23 juni 
veldweek groepen 8

1 juli 
studiedag – alle leerlingen vrij

8 juli 
excursie Kanoa groepen 7

8 juli 
Space Expo groepen 4

8 juli 
excursie Land van Saeftinghe groepen 8

11 juli 
kennismakingmiddag nieuwe groep

18 juli 
afscheid groepen 8

22 juli 
vrij voor alle leerlingen

23 juli – 3 september 
zomervakantie
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