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Beste ouders/verzorgers,

Hierbij De Uitwisseling in de nieuwe huisstijl. Ik 

hoop dat u het net zo mooi vindt als wij. Ook de 

wijze van publiceren is aangepast aan de huidige 

tijd. Zo is deze Uitwisseling juist heel goed op uw 

mobiele telefoon te lezen. 

Corona heeft ons weer goed ‘in de greep’. Ik ben 

erg blij dat we elkaar in al onze verschillen toch 

weer goed kunnen vinden in hoe we een en an-

der aanpakken en hoe we er mee omgaan. Het is 

en blijft spannend wat er de komende weken en 

maanden zal gebeuren. We houden alle ontwik-

kelingen nauwlettend in de gaten. Dank voor uw 

medewerking en begrip.

Veel leesplezier met deze Uitwisseling. Tips en 

suggesties zijn van harte welkom.

Geniet van het Sinterklaasfeest en daarna scha-

kelen we direct door naar de weken voor Kerst. 

Vriendelijke groet,

Hans Willemstein

Voorwoord



Beste ouders,

Zoals u inmiddels vast wel weet, ben ik vlak voor 

de herfstvakantie met pensioen gegaan.

Op mijn laatste werkdag werd ik door collega’s en 

kinderen verrast met een enorm afscheidsfeest!

Helemaal onverwachts stond er ’s morgens een 

prachtige oldtimer voor mijn deur, waarmee ik 

vorstelijk naar de Flamingoweg werd gebracht. 

Daar werd ik ontvangen door een erehaag van 

alle kinderen!

Nadat ik alle groepen daar had bezocht om af-

scheid te nemen, stonden tot mijn verbazing alle 

kleuters in de hal met een mooie zelfgemaakte 

bloem, die ze allemaal, terwijl ik langs liep, in een 

mooie emmer deden met de tekst: “Bedankt dat 

je ons liet groeien, lieve juf!” Geweldig! Ik heb ze 

allemaal goed bekeken en ik zal ze zeker altijd 

bewaren!

Op de Kleiweg werd ik ook nog eens verrast met 

allerlei geweldige activiteiten als mooie liedjes, 

dansjes, spelletjes en veel complimenten en heel 

veel tekeningen en geschreven stukjes, vaak in 

boekvorm. Ook kreeg ik op beide locaties zelfs 

nog veel kaarten, tekeningen en cadeautjes van 

ouders en kinderen samen. Allemaal heel harte-

lijk dank hiervoor!

Verder wil ik u hierbij allemaal ook heel hartelijk 

bedanken voor alle fijne samenwerking, goede 

gesprekken, alle hulp en vooral uw vertrouwen in 

de loop van de vele jaren, die ik op onze school 

mocht werken! Collega’s en kinderen heb ik al 

persoonlijk kunnen bedanken, maar u nog niet. 

Mede dankzij u heb ik hier met veel plezier ge-

werkt! 

En wie weet zie ik u nog eens terug, als ik nog 

eens hier of daar kom helpen, of als er echt 

niemand anders beschikbaar is om een groep te 

vervangen.

Met vriendelijke groet,

Lenie de Pagter

AFSCHEID
Lenie de Pagter 



Ook dit jaar verheugen we ons weer op een 

bezoek door Sinterklaas aan De Wissel. Het feest 

vindt plaats op vrijdag 3 december. 

Het programma op de Kleiweg

Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus 

is er dit jaar wederom geen centrale aankomst. 

In de loop van de ochtend zal de Sint met zijn pie-

ten een bezoekje brengen aan de Kleiweg. De Sint 

zal centraal in de hal aanwezig zijn. Per groep is er 

gedurende de dag de mogelijkheid om de Sint te 

ontmoeten.

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 helpen de 

Sint weer bij het inkopen en inpakken van de ca-

deaus voor hun eigen groep door middel van een 

surprise.

De leerlingen van de groepen 4 krijgen van de Sint 

een cadeautje na hun bezoek aan de Sint.

Het programma op de Flamingoweg

Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus 

is er dit jaar wederom geen centrale aankomst. 

De Sint met zijn pieten zijn al in de school als de 

kinderen ‘s ochtends binnenkomen. De groepen 

1 t/m 3 brengen in de loop van de ochtend een 

bezoek aan de Sint in de speelzaal en krijgen dan 

van de Sint een cadeautje.

De schooltijden

Alle groepen gaan volgens de reguliere tijden naar 

school. Zowel de begin- als eindtijden blijven on-

veranderd. 

De groepen 1/2 gaan dus ook op 3 december ge-

woon om 12.00 uur naar huis en de groepen 3 t/m 

8 dus ook gewoon om 14.15 uur. 

We hopen op een feestelijke dag!

De Sinterklaascommissie

Sinterklaasfeest
vrijdag 3 december



Donderdag 23 december vieren wij het Kerstfeest 

op school. 

Vanwege alle geldende maatregelen kunnen we 

helaas geen ouders uitnodigen om het Kerstfeest 

bij te wonen. De viering is ook dit jaar in de eigen 

klas.

 

Tijden

Flamingoweg: 17:00 - 18:00 uur. 

Kleiweg: 17:15 - 18:15 uur.

Het brengen en halen van de kinderen gaat op de-

zelfde manier als we nu voor en na schooltijd ook 

doen. We gebruiken dezelfde in- en uitgangen. 

Ouders mogen bij het ophalen op het plein staan 

waar hun kind naar buiten komt. Elke leerkracht 

loopt samen met zijn / haar groep naar binnen en 

naar buiten. De leerkrachten op de Kleiweg staan 

vanaf 17:00 uur op het plein om de kinderen te 

ontvangen.

 

Natuurlijk maken we er voor uw kind weer een 

heel fijn Kerstfeest van met o.a. mooie liedjes, 

gebeden, gesprekken en het Kerstverhaal. Het is 

altijd al erg leuk en bijzonder om in het donker 

naar school te mogen met al die sfeervolle lichtjes 

op het plein en in de school.

De kinderen krijgen tijdens de viering een pakje 

chocomel en een kerstkransje. Eventuele allergie-

en worden vooraf geïnventariseerd.

 

Om alles goed te laten verlopen, vragen we u goed 

op te letten en rekening te houden met de tijden 

van de vieringen.

We zorgen op beide locaties voor voldoende 

sfeervolle verlichting op het plein. Wellicht is het 

slim om vooraf met uw kind een plek af te spreken 

waar u wacht. Dit voorkomt een zoektocht.

We hopen op een mooie Kerstviering en bedanken 

u alvast voor uw medewerking.

 

Team De Wissel

Kerstfeest 
op De Wissel 



Onder het motto “slaan is verplicht” zijn er veel 

leerlingen naschools fanatiek aan het dammen 

geslagen. Borden 

worden neerge-

legd, de 20 stenen 

op de goede vak-

jes gelegd en ver-

volgens gaan we 

spelen. Het niveau 

is al zo hoog dat 

het niet makkelijk is om te winnen. Goed gedaan 

spelers! Nieuwe ‘slagjes’ helpen om tactisch te 

gaan spelen. 

Na twee keer 

heel gedreven 

gespeeld te heb-

ben, moeten we 

alweer stoppen. 

Het is niet veilig 

op gezondheids-

gebied om met leerlingen uit alle groepen 5 tot 

en met 8 samen te komen. Heel, heel jammer. 

Laten we hopen dat over een paar maanden het 

coronavirus een 

eind verdwenen is. 

Gelukkig kunnen 

veel dammer thuis 

verder, digitaal of 

met een familielid 

als spelmaatje.

Juf Anja Vogel

Dammen 
na schooltijd 



AGENDA 
December 2021

3 december
sinterklaasfeest

23 december
kerstviering

24 december
vrije middag: alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur

27 december 2021 – 7 januari 2022
Kerstvakantie


