1. Nieuwsbrief 3 september 2021
Data van belang
6 september
20 september
20 september
21 september
21 september

:
:
:
:
:

start schooljaar om 8.40u
informatieavond
algemene ledenvergadering Oudervereniging
Wisseldag voor groep 1-8 tot 12.35u
studiemiddag alle leerlingen vrij om 12.35u

Welkom
We hebben een bijzondere zomer achter de rug waarin het weer vooral Hollands
was. We hopen dat jullie het fijn hebben gehad en weer uitgerust zijn voor het
nieuwe schooljaar.
Welkom op De Wissel! Voor velen al een vertrouwde plek maar voor een aantal
kinderen en ouders nog nieuw en onwennig. Alles dat nieuw is, is spannend.
Mochten er zaken niet duidelijk zijn, vraag het de leerkracht van uw kind.
De leerkrachten komen maandag 6 september naar buiten om de kinderen
buiten op te halen. Ze nemen de kinderen dan mee door de deur die de kinderen
dagelijks gebruiken om de school in en uit te gaan.
Corona
Belangrijkste afspraak is nog steeds: afstand tot volwassenen 1,5 m.
In de bijlage vindt u de beslisboom die u kan helpen als uw kind klachten heeft
of ziek is.
Gezondheidsklachten
Heeft uw kind klachten, gebruik dan de beslisboom om te weten wat u moet
doen. Hierop staat wanneer het kind thuis moet blijven en getest moet worden.
Bel gerust naar school als u twijfels hebt.
Wat kan en mag in de school
Ouders
De kinderen komen zelf het plein op en ouders blijven buiten de poort tenzij
contact met de leerkracht noodzakelijk is.
De kinderen van groep 1/2 mogen door de ouders naar de deur van de groep
worden gebracht. Natuurlijk bent u, op afspraak met de leerkracht of anderen,
altijd welkom.
De nieuwe kinderen mogen door de ouders wel op het plein worden gebracht bij
de deur waardoor ze naar binnen gaan. Dit geldt voor de 1e week daarna gaan
de kinderen zelf het plein op om te spelen en wachten de ouders ook buiten de
poort.
Hygiëne
Hierbij zijn de gemaakte afspraken van vorig jaar nog steeds leidend:
- Handen wassen op afgesproken momenten;
- Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
- Gebruik van papieren zakdoekjes en deze weggooien na gebruik;
- We schudden geen handen en blijven van elkaar af.

In de klas
Als de kinderen op school komen, nemen ze hun tas mee in de klas, halen hun
agenda en andere spullen eruit en bergen deze op, op de daarvoor bestemde
plaats. Daarna hangen ze hun jas en tas aan de kapstok.
Tandenpoetsen en douchen
Het tandenpoetsen willen we nog niet opstarten. De bekers en borstels staan wel
erg dicht bij elkaar.
Douchen kan en mag weer. Dus we gaan hiermee na de vakantie meteen weer
starten. Dit betekent dat de kinderen naast hun gymkleding ook een handdoek
nodig hebben om zich af te drogen. Zorgt u ervoor dat ze deze bij zich hebben in
een plastic tas zodat deze daarin kan als hij nat is om mee naar huis te nemen.
Onderwijs in units
We starten weer met het onderwijs in units waarbij de leerlingen dus naar de
andere groep kunnen gaan voor hun lessen lezen, spelling en rekenen.
Ook het buitenspelen organiseren we in units. Dit betekent dat de kinderen met
de unit buitenspelen op een deel van het schoolplein. Per dag blijven ze op het
plein en de volgende dag gaan ze naar een ander deel. We rouleren dan.
Groepsindeling 2021-2022
Unit 1/2

Groep 1a/2a

Unit 3/4

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

3a
3b/4b
4a
4c/5c
5a
5b

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

5d/6d
6c
6a
6b
7a
7b
7c
8a
8b
8c
8d

Unit 4/5
Unit 5
Unit 5/6
Unit 6
Unit 7
Unit 8.1
Unit 8.2

Nicole
Hulya
Nancy
Esther en Emily
Dana en Yvonne
Yvet
Kimberley
Thom
Hanneke en
Marjolein
Gérard
Bas en Whitney
Crissy en Whitney
Whitney en Anouk
Carlijn
Kyra
Marcella en Ilona
Kirsten
Joyce en Joep
Sandra en Eugène
Suzanne en Sandra

Gym maandag en vrijdag
Gym op dinsdag en donderdag
Gym op maandag en vrijdag
Gym op maandag en vrijdag
Gym maandag en vrijdag
Gym op dinsdag en donderdag
Gym
Gym
Gym
Gym
Gym
Gym
Gym
Gym
Gym
Gym
Gym

op dinsdag en donderdag
maandag en vrijdag
op dinsdag en donderdag
maandag en vrijdag
op dinsdag en vrijdag
op maandag en vrijdag
op maandag en vrijdag
op maandag en donderdag
op maandag en donderdag
op maandag en donderdag
op dinsdag en donderdag

De gym van de groepen 7 en 8 is nog onder voorbehoud omdat we nog niet
weten wanneer de vakleerkracht gaat starten. Het kan zijn dat de dagen worden
aangepast.
Informatieavond en algemene ledenvergadering Oudervereniging
We zullen jullie hierover later informeren omdat nu nog niet duidelijk is of dat
mag op 20 september.

Schoolapp i.p.v. Klasbord
We starten dit schooljaar met een andere contactapp. We gaan hiervoor
“Schoolapp van Parentcom” gebruiken. De app van Klasbord gebruiken we dus
niet meer.
U krijgt komende week van ons hierover meer informatie.
Schoolkalender
Via de mail krijgt u de schoolkalender meegestuurd als bijlage. U ontvangt in de
loop van komende week de papierenversie van de schoolkalender. Op de
achterkant staat dan de bijlage van de schoolgids. U kunt deze dan een plekje
geven “aan de koelkast” zodat u hem bij de hand heeft.
Verdere informatie kunt u vinden op onze website: www.dewisselsbo.nl
Parkeren bij de school
Als u voor schooltijd uw kind wilt afzetten mag u gebruik maken van de
busstrook voor de school. Het is dan alleen maar een “Kiss and ride” strook waar
u mag stoppen om uw kind te laten uitstappen. Deze wordt na schooltijd
gebruikt door de grote bussen en de taxibusjes. U mag hier dan dus niet staan.
U kunt gebruik maken van de parkeervakken op de parkeerplaatsen voor en
naast de school als deze vrij zijn. De eerste vakken naast de school zijn na
schooltijd gereserveerd voor de taxibusjes. Dit wordt aangegeven met een bord.
U mag hier dan dus niet staan.
U kunt uw auto parkeren in de parkeervakken tegenover de school, in de straten
tegenover de school of voor de school in de parkeervakken. De Bijsterveld is niet
bedoeld voor auto’s van ouders omdat deze straat wordt gebruikt door onze
fietsers. De parkeervakken achter de school zijn voor de bewoners van de
appartementen en voor SKO.
U kunt ook parkeren bij het gemeentehuis en dan lopen naar de school.
Kinderen op de fiets komen via de Bijsterveld of via de fietspad bij de Kameleon.
Zij komen dan achterlangs op het plein.
Bij het naar huis gaan begeleiden leerkrachten de kinderen naar de bus of naar
de fietsenstalling. Ook is er begeleiding bij het oversteken.
We hopen op een veilig gebruik van de toegangswegen naar school voor
iedereen te voet, met de fiets, met de auto, met taxibusjes of grote bus.

