1. Nieuwsbrief 2 september 2022
Data van belang
5 september
19 september
19 september – 7 oktober
21 september
5-7 oktober
14 oktober
19 oktober
21 oktober
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:
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start schooljaar om 8.40u
algemene ledenvergadering Oudervereniging
oudergesprekken ter kennismaking en informatief
Wisseldag voor groep 1-8 tot 12.35u
kamp voor leerlingen groep 8
studiedag; alle leerlingen vrij
kennismaken nieuwe leerlingen
start herfstvakantie 15.05u

Welkom
We hebben dit jaar kunnen genieten van een echte zomerse zomer met veel
zonnige dagen. We hopen dat het voor alle kinderen een fijne periode is geweest
waarin ze lekker hebben kunnen spelen en genieten van een andere tijd zonder
school.
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 of
neem contact op met school. We zullen u verder helpen. We moeten het per slot
van rekening samen doen.
De leerkrachten komen maandag 5 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.
Parentcom/schoolapp
De ouders van de leerlingen die ook vorig jaar al op de Wissel zaten behouden
hun login. Jullie kunnen dus gewoon inloggen en komen automatisch in de
nieuwe groep terecht. In de bijlage is de uitleg over het downloaden van de app
bijgevoegd en het koppelen van uw zoon/dochter aan uw account.
U vindt in de app de nieuwsbrieven, het team, de groep waarin uw kind zit,
formulieren voor ziek melden en verlof aanvragen, de jaarkalender, het
vakantierooster, de contact gegevens, informatie en de schoolgesprekplanner.
Daarnaast is er een persoonlijke inbox waarin u aangeeft voor welke kinderen u
informatie nodig heeft. Deze koppeling ontstaat automatisch als u een inlog
aanmaakt.
Corona
Gezondheidsklachten
Heeft uw kind klachten, test uw kind op corona. Is de uitslag negatief dan mag
uw kind naar school. Is uw kind positief dan moet hij thuisblijven; minimaal 5
dagen en 1 dag klachtenvrij. Maximaal 10 dagen als de klachten aanhouden.
Daarna mag uw kind met lichte klachten weer naar school.
Hygiëne
Hierbij zijn de volgende afspraken 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.

Schoolfruit
We starten meteen na de vakantie met schoolfruit. Dit betekent dat de kinderen
op woensdag, donderdag en vrijdag 1x fruit krijgen op school. De 1e levering zal
zijn op dinsdag 6 september.
De kinderen krijgen deze week een kiwi, een appel en een peer.
Natuurlijk mag u zelf fruit meegeven voor die dagen maar noodzakelijk is het
niet.
Groepsindeling 2022-2023
Unit 1/2 Groep
Nicole
observatie
Ramona
Nancy
Unit 2/3 Groep 2a/3a Esther en Eefje
Groep 3b
Dana en Emily
Unit 4
Groep 4a
Marjolein O
Groep 4b
Marjolein V en Yvonne
Unit 5
Groep 5a
Kimberley
Groep 5b
Hanneke en Marcella
Unit 5/6 Groep 5c/6c
Thom
Groep 5d/6d Gérard
Unit 6
Groep 6a
Bas
Groep 6b
Yvet
Unit 7
Groep 7a
Crissy en Ilona
Groep 7b
Ilona en Kyra
Groep 7c
Whitney en Joep
Unit 8.1 Groep 8a
Kirsten
Groep 8b
Inge
Unit 8.2 Groep 8c
Sandra en Eugène
Groep 8d
Suzanne en Sandra

Gym maandag en vrijdag
Gym op dinsdag en donderdag
Gym op dinsdag en donderdag
Gym op maandag en vrijdag
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Vanaf volgende week krijgt u door wie in welke groep vervangt. We houden u
hiervan wekelijks op de hoogte. Mochten er wijzigingen zijn dan wordt u
daarover niet meer geïnformeerd door school. Mogelijk krijgt u een berichtje van
de leerkracht of in de agenda. We hopen dat u daar begrip voor heeft. We
kunnen nl. niet alles op voorhand inplannen voor b.v. zieke collega’s.
Algemene ledenvergadering Oudervereniging
We zullen jullie hierover later informeren maar hebben de datum wel vast in de
schoolkalender gezet.
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 of in de
schoolapp.
Parkeren bij de school
Als u voor schooltijd uw kind wilt afzetten mag u gebruik maken van de bus
strook 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 (bij de
gymzaal) zijn na schooltijd gereserveerd voor de taxibusjes. Dit wordt
aangegeven met een bord. U mag hier dan dus niet staan. Geen vak betekent
niet parkeren.
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.

