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ALGEMEEN

Beste ouders/verzorgers,

We zijn na de zomerva-

kantie heel fijn en goed 

opgestart. Geweldig om 

alle leerlingen weer te ontmoeten, hun vakantie-

verhalen te horen én te ervaren dat (de meesten) 

weer heel graag naar school willen. Bij de start 

enkele belangrijke punten om te delen:

Verkeerssituatie van met name de 

Flamingoweg

Ik wil graag nog enkele zaken met u op een rijtje 

zetten wat betreft de verkeersveiligheid aan de 

Flamingoweg (maar dit kan voor een groot deel 

ook gelden voor de Kleiweg):

• Breng uw kinderen pas vanaf 8:20 uur;

• Breng uw kind(eren) zoveel mogelijk te voet of 

met de fiets;

• Indien dat niet kan, parkeer uw auto op een 

veilige plek, dus NIET:

 - voor de ingang van de school

 - voor het erf van een bewoner

• Ophalen van de leerlingen om 14:15 uur: wacht 

op het plein op uw kind(eren). Veel veiliger voor 

de doorstroming op de weg en op het fietspad. 

Bovenstaande afspraken zijn ook gecommuni-

ceerd in de wijktafel van Papegaaienburg. Dit 

alles voor de veiligheid van de kinderen, van u en 

van de bewoners. Ik reken op uw medewerking!

Buitenschoolse activiteiten

De afgelopen tijd hebben we in het team en in de 

MR gesproken over de buitenschoolse activiteiten 

zoals schoolreizen, sociokampen en de veldweek. 

We hebben van heel wat ouders te horen ge-

kregen dat de kosten te hoog waren en dat een 

instelling als “Stichting Leergeld” geen bijdrage 

meer levert aan dit soort activiteiten.

Daarnaast is het zo dat de bedragen die we aan 

u vroegen uitdrukkelijk vrijwillig zijn. Wij zijn als 

school ook verplicht om dit met u te delen. In de 

praktijk zien we dat steeds meer ouders/verzor-

gers 1 of meerdere bijdragen niet meer betalen. 

De combinatie van deze twee zaken (te duur en 

vrijwillig) heeft ons ertoe gebracht het vanaf dit 

schooljaar anders te gaan organiseren. Hier in 

het kort de geplande buitenschoolse activiteiten:

groepen 1/2:  jaarlijks afwisselend (Lammeren-

burg en Klokuus)

groepen 3/4:  blijven in de buurt van Walche-

ren, jaarlijks afwisselend

groepen 5/6:  sociodag en een schoolreis buiten 

Walcheren/Zeeland 

groepen 7:   Kanoa + sociodag met diner  

(zonder overnachting)

groepen 8:   Schoolkamp op Walcheren,  

2 nachten + excursie Saeftinghe

Op deze manier kunnen we kosten door de 

schooljaren heen behoorlijk beperken en we zijn 

ervan overtuigd dat het voor de leerlingen min-

stens zo leuk zal zijn. 

Met de MR zullen we nog bespreken wat de vrij-

willige bijdrage zal zijn. Wel willen we ten hoogste 

1 x per schooljaar een vrijwillige bijdrage vragen 

die eventueel ook in termijnen betaald kan wor-

den. Hierover zullen we u z.s.m. informeren.

Aanvullend: naast deze basisopzet zullen diver-

se groepen vast nog vaker buiten de school op 

avontuur gaan. Daarmee zullen de kosten voor u 

niet oplopen.

Ik wens ons allen een fijn schooljaar toe met veel 

ontwikkeling, verbeelding en saamhorigheid!

Hans Willemstein, directeur



Mijn naam is 

Britt Kievit.

Ik ben 23 jaar oud en ik 

kom uit Zwijndrecht.

Sinds deze zomer ben ik 

gaan samenwonen met 

mijn vriend in Middelburg.

Ik heb al een aantal 

jaren gewerkt in het 

basisonderwijs, vooral in 

de onderbouw.

Ik vind het ontzettend mooi aan dit vak 

om kinderen iets bij te brengen tijdens de 

ontwikkeling van het kind. 

Ik kijk uit naar mijn tijd op CBS de Wissel en heb 

het al erg naar mijn zin in groep 1/2C. 

Hoi! Mijn naam 

is Manoe Meun, ik 

ben 20 jaar oud en ik 

woon in Oost-Souburg.

Ik heb de opleiding 

Kindprofessional niveau 4 

afgerond op het Scalda in 

Goes.

Ik lees graag boeken 

met het genre thriller of 

detective, verder vind ik 

het erg leuk om te koken of te bakken en om 

creatief bezig te zijn. Ook vind ik het erg leuk om 

met mijn hond te gaan wandelen.

Mijn naam is 

Rudolf Roos. Ik 

groeide op in 

Oostkapelle, en alhoewel ik 

op mijn 18e buiten Zeeland 

het avontuur zocht, kwam 

ik altijd graag terug. Ik 

gaf zeven jaar les op een 

basisschool in Almere. 

Daarna verdiende ik 

jarenlang mijn inkomen als 

verhalenverteller op scholen, in bibliotheken, op 

evenementen, in theaters etc. Ik geniet ervan om 

terug te zijn in Zeeland en ben met veel plezier 

gestart op De Wissel.

EVEN VOORSTELLEN...



JAARKALENDER 
2022-2023

Hierbij de (aangevulde) jaarkalender. 

De sociodagen, schoolreizen, 

schoolkamp e.d. zijn eraan 

toegevoegd.

5 september 2022 1e schooldag

15 september 2022 Sociodag groepen 5

20 september 2022 Sociodag groepen 6

27 september 2022 Sociodag groepen 7

4 oktober 2022 Studiedag: alle leerlingen zijn
  vrij

5 oktober 2022 Start Kinderboekenweek

17-21 oktober 2022 Kindgesprekken in deze 

week

24-28 oktober 2022 Herfstvakantie

5 december 2022 Sinterklaasviering

22 december 2022 Kerstviering

23 december 2022 Vrije middag: alle leerlingen 
  zijn vrij vanaf 12.00 uur

26 december 2022- 
6 januari 2023 Kerstvakantie

19 januari 2023 Studiedag: alle leerlingen 
  zijn vrij

2 februari 2023 Studiedag groep 1/2: alle
  leerlingen groepen 1/2 vrij

6 -10 februari 2023 Adviesgesprekken groep 8 in
  deze week

13-17 februari 2023 Rapportgesprekken in 
  deze week

20-24 februari 2023 Voorjaarsvakantie

20 maart 2023 Studiedag: alle leerlingen 
  zijn vrij

6 april 2023  Paasviering

7-10 april 2023 Paasweekend

21 april 2023 Koningsspelen

24 april - 5 mei 2023 Meivakantie

17 mei 2023 Studiedag Onze Wijs: alle 
  leerlingen zijn vrij

18-19 mei 2023 Hemelvaart

26 mei 2023 Pleinfeest vanaf 12:00 uur

29 mei 2023 2e Pinksterdag

2 juni  Sportdag (onder 

  voorbehoud)

7-9 juni  Schoolkamp groepen 8

12 juni 2023 Studiedag groep 1/2: alle 
  leerlingen groepen 1/2 vrij

16 juni 2023 Schoolreis groepen 3 t/m 6

22 juni 2023 Schoolreis groepen 1/2

23 juni 2023 Studiedag: alle leerlingen 
  zijn vrij

26-29 juni 2023 Rapportenavond in deze 
  week

30 juni 2023 Excursie Kanoa groepen 7
  Land van Saeftinghe groepen 8

3 juli 2023  Kennismakingsmiddag 
  nieuwe groepen

10 juli 2023  Afscheid groepen 8  (dit is 
  ook de laatste schooldag van
  de groepen 8)

14 juli 2023  Alle leerlingen zijn vrij

17 juli 2023 - 
25 augustus 2023 Zomervakantie

De volgende zaken zijn nog niet 

bekend maar zullen nog wel 

worden ingepland:

- Schoolvoetbal

- Avondvierdaagse 

- Schoolfotograaf


