
 
 
 

Nieuwsbrief 30. 21-05-2021 
 
24 mei   : 2e Pinksterdag; de school is gesloten (alle leerlingen vrij) 

25 mei- 7juni   : start toetsweek (GSO op de kalender) 
7 juni              : studiemiddag (alle leerlingen vrij om 12.30/12.35u) 
14-18 juni   : studieweek voor personeel; leerlingen vrij  
 

Vervangingen 

We hopen dat we de vervangingen na de vakantie kunnen invullen volgens 
onderstaand rooster.  
Er kunnen altijd omstandigheden zijn die er voor zorgen dat we op het laatste 

moment toch het rooster moeten aanpassen.  
Dinsdag 25 mei 

Juf Whitney werkt in groep 5d/6d in de ochtend; meneer Gérard is aan het 
toetsen.  
Juf Whitney werkt in groep 8c in de middag; meneer Eugène is aan het toetsen.  

Meneer Thom werkt in groep 6a; juf Crissy is aan het toetsen.  
Woensdag 26 mei  

Juf Yvonne werkt in groep 4a; juf Dymphy is aan het toetsen.  
Juf Eefje werkt in groep 4b; juf Hanneke is aan het toetsen.  
Donderdag 27 mei 

Juf Whitney werkt in groep 8a; meneer Ruud werkt bij Delta-support. 
Juf Carlijn werkt in groep 7a; juf Meike is aan het toetsen.  

Vrijdag 28 mei 
Juf Eefje is met juf Ilona in groep 7d/8d voor de domeinmiddag.  
Maandag 31 mei 

Juf Hanneke werkt in groep 5c/6c; meneer Bas is aan het toetsen. 
Meneer Thom werkt in de ochtend in groep 6a; juf Crissy werkt buiten de groep.  

Dinsdag 1 juni 
Meneer Thom werkt in groep 6a; juf Crissy werkt aan cultuur.  

Juf Whitney werkt in de ochtend in groep 7c; meneer Joep is aan het toetsen.  
Juf Whitney werkt in de middag in groep 5a; juf Kimberley werkt buiten de 
groep.  

Woensdag 2 juni 
Juf Hanneke werkt in groep 5d/6d; meneer Gérard werkt buiten de groep.  

Donderdag 3 juni  
Juf Whitney werkt in groep 8a; meneer Ruud werkt bij Delta-support. 
Vrijdag 4 juni  

Juf Eefje werkt in de ochtend groep 8b; juf Sandra is aan het toetsen.  
Juf Eefje is met juf Ilona in groep 7d/8d voor de domeinmiddag.  

 
Aanvraag leerlingenvervoer Gemeente Geertruidenberg 
Begin april hebben wij ( Leerlingenvervoer Gemeente Geertruidenberg) een brief 

gestuurd naar de ouders waarvan de kinderen op de Wissel zitten en wonen in de 
gemeente Geertruidenberg. De brief gaat over de aanvraag voor 

Leerlingenvervoer komend schooljaar. Ouders moeten een nieuwe aanvraag 
doen voor volgend schooljaar. Vergeet dit niet! 
 

De aanvraag kan alleen nog digitaal gedaan worden via de website: 
https://www.geertruidenberg.nl/leerlingenvervoer 

  
 
 

https://www.geertruidenberg.nl/leerlingenvervoer


G-Hockey bij DDHC 
Gaaf-hockey voor iedereen tussen de 7 en 27 jaar. Je kunt 4 zaterdagen 
meedoen om te kijken of je hockey leuk vindt. In de vorige keer bijgevoegde 

flyer vind je alle informatie. Deze is afgelopen week ook op papier mee naar huis 
gekomen.  Je mag allemaal meedoen want het maakt niet uit waar je woont in 

de regio. Het trainingsveld is bij Hockeyclub DDHC, Kloosterweg 4, 4941 EG 
Raamsdonksveer 

 
GMR 
Er komen verkiezingen aan binnen de GMR van Delta-onderwijs, deze vinden 

plaats van 21 juni tot en met 29 juni 2021. GMR staat voor Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. Dit is het ‘orgaan’ dat medezeggenschap heeft namens 

alle scholen die onder de Stichting Delta-onderwijs vallen. In de bijlage vindt u 
het bericht met meer informatie.  
 

Kinderkrant kidsweek 
Kinderkrant Kidsweek brengt elke week het belangrijkste nieuws uit binnen- en 

buitenland. Maar dan zo geschreven dat het voor kinderen (7+) begrijpelijk en 
leuk is om te lezen. Het nieuws wordt afgewisseld met dierennieuws, weetjes, 
moppen en puzzels. De variatie in onderwerpen, lange en korte artikelen én het 

gebruik van mooie foto’s en illustraties maakt dat het nieuws en lezen voor 
niemand saai is!  

Maak nu gebruik van het speciale aanbod: 6 weken Kidsweek voor € 4,-. Dit 
abonnement stopt automatisch en is af te sluiten via www.kidsweek.nl/school. 
 

Informatie m.b.t. tekenbeten 
Tot november zijn de teken weer actief. De GGD voert ook dit jaar een 

tekenbeetcampagne om mensen te wijzen op de risico’s van een tekenbeet en 
hoe je deze kunt voorkomen. In de bijlage vindt u meer informatie en nog extra 
op de onderstaande website.  

Meer informatie over dit onderwerp vind je 
via https://www.ggdreisvaccinaties.nl/tekenweetjes. 

 

https://content.mail.kidsweek.nl/redirect/TIDP748606X3E00A1108AA44D099D6A36D2688BCD67YI5/55A652FE-FC30-49AC-A79C-2FCFB6340464
https://www.ggdreisvaccinaties.nl/tekenweetjes

