
 

Agenda 
24 december  Start kerstvakantie 
10 januari   Eerste schooldag van 2022 
17 januari   MR-vergadering 
17 januari   Vluchtroute lopen 
20 januari   Wisselochtend talent? 
24 januari   Start toetsweken 
27 januari   OR-vergadering 
27 januari   Wisselochtend talent? 
28 januari   Het volgende Wisseltje komt uit 
4 februari   Studiedag, alle kinderen vrij  
 

 

Nieuws van de directie  
Ik zit dit Wisseltje te typen in een vrijwel lege school. 
Er zijn maar een paar kinderen op school, zij maken 
gebruik van de noodopvang. Verder zijn er natuurlijk 
leerkrachten op school, maar eigenlijk is het ongezellig 
leeg. Terwijl deze week altijd de meest gezellige week 
van het schooljaar is. Jammer, maar helaas. We 
hebben er deze week evengoed het beste van gemaakt. De kinderen en de leerkrachten 
hebben fijn samen gespeeld, geknutseld en gegymd. Nu kunnen we allemaal gaan genieten 
van een ontspannen kerstvakantie.  
 
Op dit moment is het nog onduidelijk hoe het onderwijs na de kerstvakantie eruit gaat zien. 
Gaan de scholen gewoon open op maandag 10 januari of wordt het toch online onderwijs? 
Rond 3 januari zal Mark Rutte hier uitsluitsel over geven. Vlak daarna zal ik u verder 
informeren over de wijze waarop wij ons onderwijs dan gaan vormgeven. Wij hopen dat we 
gewoon open kunnen. 
 
Maar nu eerst genieten van een fijne vakantie. De kerstdagen staan direct al voor de deur, 
een paar dagen daarna oud en nieuw. Het hele team van De Wissel wenst alle kinderen en 
alle ouders ontspannen en warme dagen toe. De allerbeste wensen voor 2022! 

 



Kerstboom op het plein 
Nog even nagenieten, wat was het voorafgaand aan het kerstontbijt gezellig op het 
schoolplein. Naast een prachtige kerstboom stonden de ouders van Minke (groep 4) en 
Abel (Giraffen) kerstmuziek te spelen op verschillende blaasinstrumenten. Dank daarvoor. 
In een grote cirkel erom heen stonden alle kinderen en heel veel ouders lekker te genieten. 
De kerstboom is geschonken door Dennis Jansen en vakkundig neergezet in een 
zelfgemaakt frame door Mark Groen en Jordy  Wijngaarden. De andere 
kerstvoorbereidingen zijn door de ouders van de ouderraad gedaan. Allemaal hartelijk 
bedankt voor de fijne hulp! 
 
 

Juf Duriye is zwanger 
De ouders van de Berengroep hadden het natuurlijk al gezien, juf 
Duriye is zwanger. Dit wordt voor Duriye en haar man Dennis hun 
tweede kindje. In de coronamaatregelen staat dat een zwangere 
leerkracht met 28 weken niet langer voor de groep mag. Het is vanaf 
dat moment nog belangrijker om echt 1,5 meter afstand te houden, 
ook van de kinderen. Dit betekent dat na de kerstvakantie Duriye niet 

meer voor de klas zal staan. Ze is dan nog wel op school aan het werk, maar niet in de klas. 
De kinderen zien haar nog wel, ze zal af en toe haar gezicht nog in de klas laten zien. Haar 
echte verlof gaat met de voorjaarsvakantie in. Ze wordt vervangen door Marion 
Laurenssen. Marion heeft al eerder ingevallen op onze school. We zijn erg blij dat zij ons 
team tijdelijk komt versterken. 
 
 
HVO groep 6 en 7 
De afgelopen jaren hebben we juf Elsbeth op school gehad, zij gaf één keer in de week 
Humanischtisch Vormings Onderwijs (HVO) aan de kinderen van groep 6 en 7. Aan het 
einde van afgelopen schooljaar ging Elsbeth met pensioen. Dat is natuurlijk heerlijk voor 
haar, maar wel jammer voor ons. Haar lessen waren altijd zeer waardevol. Gelukkig is nu 
een opvolger voor Elsbeth gevonden, haar naam is Steef de Ruiter. Een jonge, enthousiaste 
leerkracht die veel zin heeft om bij ons op school te komen lesgeven. Op woensdag 12 
januari komt ze kennismaken met de kinderen van groep 6 en 7, op woensdag 19 januari 
start haar eerste les. Deze lessen vinden plaats onder schooltijd. 
 
HVO, wat houdt dat precies in?  
HVO-lessen worden aangeboden op openbare scholen. De 
lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te 
ontwikkelen, om respect te hebben voor andere culturen, 
levensovertuigingen en geloven. De les duurt 45 minuten. Deze 
lessen zijn niet verplicht. Als u als ouder uw kind niet wilt laten 
deelnemen, wilt u dan een mail sturen naar 
carola.vandereng@isobscholen.nl  
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Wisselbieb groot succes  
In de hal bij onze voordeur staat sinds de Kinderboekenweek 
een wisselbieb. Dit is een boekenkast met daarin allemaal leuke 
kinderboeken. Deze boeken mogen geruild worden tegen een 
ander boek, zodat er steeds andere boeken in de kast staan. We 
kunnen aan de wisselende collectie goed zien, dat de kast veel 
gebruikt wordt. Daar worden wij blij van, want lezen is niet 
alleen leuk maar ook goed voor alle kinderen. 
 
We willen nu een tweede wisselbieb gaan inrichten. Deze kast komt bij de ingang van de 
peuters te staan. In deze kast willen we voornamelijk prentenboeken zetten. Heeft u 
toevallig nog een paar prentenboeken over die thuis niet meer gelezen worden? Wilt u ze 
dan meegeven aan uw kind, dan zorgen wij ervoor dat ze in de wisselbieb terecht komen. 
Als de kast officieel geopend wordt, laten we u dit weten. Vanaf dat moment mag u samen 
met uw kind een kijkje in de kast komen nemen om een boek te ruilen. 
 
 

Dalton  
Op 20 en 27 januari staat onze wisselochtend talent gepland. Deze 
wisselochtenden staan in het teken van het talent van u, de 
ouders (en grootouders, tantes, ooms, neven en nichten). Heeft u 
een talent en wilt u hiermee aan de slag met een groepje 
kinderen? Dan kunnen we u goed gebruiken. U kunt zich 
aanmelden via mary.tiemeijer@isobscholen.nl  
 
Mocht de school na de kerstvakantie over moeten gaan op online 
onderwijs, dan komen deze twee wisselochtenden te vervallen. 
 

 
Toetsweken Cito   
Eind januari starten we met de eerste ronde van de Cito-toetsen. In juni volgt de tweede 
ronde. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van ieder kind. Hiermee volgen 
we de grote ontwikkelingslijn van de kinderen. Deze grote lijn voegt extra informatie toe 
aan onze dagelijkse blik op de kinderen. In het rapport staan de resultaten van deze toetsen 
vermeld. Tijdens de kwartiergesprekken in februari worden deze resultaten nog verder 
toegelicht.     
 

 

Studiedag    
Heeft u hem al in de agenda staan? Op vrijdag 4 februari zijn de kinderen vrij, de 
leerkrachten hebben dan een studiedag. Wij gaan deze dag verder met onze scholing 
rondom Close Reading, dit is een andere manier van begrijpend lezen. Daarnaast evalueren 
we de resultaten van de Cito-toetsen en bereiden we de rapporten voor. 
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Corona 

Alle maatregelen nog even op een rij 
 We wassen extra vaak onze handen en niezen in onze elleboog.  
 Volwassenen houden ruim-voldoende afstand van elkaar, voor kinderen geldt dit 

niet.  
 Heeft uw kind verkoudheidsklachten, hoesten, last van benauwdheid of koorts, 

dan mag hij of zij niet naar school komen. Uw kind kan getest worden bij de GGD. 
Dit geldt ook voor kinderen die gevaccineerd zijn.  

 Is iemand in het gezin positief getest of wacht iemand op de uitslag van een test, 
dan blijft het hele gezin thuis.  

 Ouders mogen niet meer mee naar binnen. 

 
 
Nieuws van Peuteropvang De Welpen en De Leeuwen 
Wij wensen alle peuters en hun ouders/verzorgers hele 
gezellige kerstdagen en een mooi en gezond 2022! 
Vanaf vrijdag 24 december 2021 t/m zondag 9 januari 
2022 is de peuteropvang gesloten. 
Maandag 10 januari kunnen de peuters weer komen 
spelen en starten we rustig weer op. Daarna zullen wij 
met een nieuw Uk & Puk thema beginnen: ‘Wat heb jij 
aan vandaag?’. De nieuwsbrief hierover ontvangt u dan. 
Fijne vakantie! Linda, Ruth, Suzan en Ada. 
 
 

 

Wist je dat… 

 …. je kinderen in deze onrustige tijd toch 
extra kan laten lezen? Misschien moet de 
(kinder)boekenkast nodig opgeruimd worden. Mooi klusje voor de kinderen. De 
boeken worden kort gelezen en bekeken, waardoor ze weer even onder de aandacht 
komen. 

 …. kinderen en gezinnen regelmatig samen een film kijken. Laat de kinderen de 
beschrijving van de films voorlezen en kort samenvatten. 

 …. kinderen het leuk vinden om tijdens de feestdagen te helpen in de keuken? Laat 
kinderen de recepten lezen, kiezen of beoordelen. 

 
 
 


