
 
 
 

Nieuwsbrief 33. 25 juni 2021 
 
28 juni    : uitnodigingen mee voor de rapportgesprekken  

29 juni   : sportdag bovenbouw 
1 juli    : sportdag groep 3 t/m 6 
1 juli   : speeldag groep 1/2 op school 
2 juli    : schoolfotograaf 
5 juli   : afspraken rapportgesprekken 
12-16 juli    : rapportgesprekken  
19 juli   : afscheid leerlingen groep 8  

 

Vervangingen 
We hopen dat we de vervangingen 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.  
Maandag 28 juni 

Juf Hanneke werkt in de ochtend in 5b; juf Yvet werkt administratief. 
Juf Hanneke werkt in de middag in 4b; juf Eefje heeft haar assessment op de 

pabo. 
Meneer Thom werkt in groep 6a als juf Crissy haar vaccinatie gaat halen.  
Juf Yvet vangt tijdens de gym de groep van juf Kimberley op als zij haar 

vaccinatie gaat halen. Juf Demi is dan bij groep 5b.  
Dinsdag 29 juni 

Juf Whitney werkt in groep 5d/6d; meneer Gérard werkt administratief.  
Juf Sandra werkt in groep 8b. 
Woensdag 30 juni 

Juf Joyce werkt in groep 8b. 
Meneer Thom werkt in groep 8a; meneer Ruud werkt administratief.  

Juf Hanneke werkt in groep 7c als meneer Joep zijn vaccinatie gaat halen.  
Donderdag 1 juli  
Juf Whitney werkt in groep 8a; meneer Ruud werkt voor Delta-support.  

Vrijdag 2 juli  
Juf Eefje werkt in groep 7d/8d; samen met juf Ilona voor domeinmiddag.  

Juf Eefje werkt in groep 6a; juf Crissy compensatie vanaf 13.30u.  
 

Vertrekkende collega’s 
Vanaf komend schooljaar zal juf Dymphy van haar wel verdiende pensioen gaan 
genieten. Ze heeft vele jaren op De Wissel gewerkt en we zullen haar kennis en 

kunde gaan missen. 
Meneer Ruud heeft vanaf volgend schooljaar een nieuwe baan. Hij zal bij Delta-

onderwijs als beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit gaan werken. Op die manier 
blijft hij gelukkig nog wel een klein beetje verbonden aan De Wissel. 
Juf Kirsten van Gils heeft de afgelopen jaren in de bovenbouw van de Ontdekking 

gewerkt. Vanaf september zal zij ons team komen versterken. We zijn blij met 
haar komst! 

 
Sportdagen 
Afgelopen woensdag of donderdag heeft uw kind een brief meegekregen met de 

informatie voor de sportdag.  
De groepen 7 en 8 gaan op dinsdag in de ochtend naar Scorpio en naar de 

Warande in de middag. Kinderen die met de bus gaan komen ook nu met de bus 
en worden of meteen naar Scorpio gebracht of op school afgezet waarna wij 
zorgen dat ze daar komen. Ouders die kinderen zelf brengen zijn verzocht om ze 



nu meteen daarheen te brengen en zelf op te halen. Kinderen die zelf gaan, gaan 
ook weer zelf naar huis.  
De kinderen van de groepen 3,4,5 en 6 gaan donderdag naar Scorpio. De 

kinderen van groep 3 en 4 gaan niet naar het zwembad en hebben een leuke 
middag op school. Zij worden dus wel naar Scorpio gebracht en komen samen 

terug wandelen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan in de middag wel naar de 
Warande en worden daar weer opgehaald of gaan met de bus weer via school 

naar huis. Leest u de brief even goed door dan bent u op de hoogte van wat 
belangrijk is voor die dag.  
 

Schoolfotograaf 
Vrijdag 2 juli komt de schoolfotograaf naar school en maakt van alle kinderen 

een portretfoto en met de hele groep een groepsfoto. We hopen dat iedereen 
daarbij kan zijn zodat de foto compleet is.  
 

Lessen seksuele voorlichting 
Gisteren, donderdag 24 juni, hebben de meisjes van de groepen 6-7-8 

voorlichting gekregen van Ine Dijkmans, GGD West-Brabant. Zij heeft in kleine 
groepjes met de meisjes van de eigen klas verteld wat menstruatie 
(ongesteldheid) inhoudt, wat je nodig hebt, dat het gewoon is om daar over te 

praten met je ouders, juf of met de meisjes onder elkaar. Zij heeft ook 
gesproken met de meiden over dat je je grenzen mag aangeven als anderen 

dingen van je willen die je zelf niet wilt. Ben daarin gewoon heel duidelijk: “nee 
is nee”! 
 

Schoolkamp 2021 
De ouders van de kinderen die volgend jaar naar groep 8 gaan hebben inmiddels 

allemaal een brief via email gekregen met de eerste informatie. We gaan 
ervanuit dat we van 6 tot 8 oktober weer lekker ouderwets op schoolkamp 
kunnen. Natuurlijk zullen we ook na de zomervakantie weer afhankelijk zijn van 

de maatregelen rondom Corona die dan misschien nog gelden. We houden de 
betreffende ouders op de hoogte.  

 
Schoolvakantie 2021-2022 
Herfstvakantie  : 25-29 oktober 2021 

Kerstvakantie  : 24 december – 7 januari 2022 
Carnavalsvakantie   : 28 februari – 4 maart 2022 

Goede vrijdag   : 15 april 2022 
2e Paasdag    : 18 april 2022 
Meivakantie    : 25 april – 6 mei 2022 

Hemelvaart   : 26 – 27 mei 2022 
2e Pinksterdag  : 6 juni 2022 

Juni week   : 7 – 10 juni 2022 
Zomervakantie   : 22 juli (12.35u) – 5 september 2022 

 
Studiedagen                   : 11 oktober, 6 december, 13 januari, 11 februari,  
                                       14  maart, 8 april 

Studiemiddagen  : 21 september (12.35u vrij) en 20 juni (12.35u vrij) 
 


