
 

Agenda 

16 oktober   Jaarvergadering ouderraad, start 19.30 uur 
16 oktober   MR-vergadering, start 20.00 uur 
18 oktober   Boekenbal van 18.30 – 20.00 uur 
19 oktober   Luizenzak mee 
22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 
29 oktober   Luizencontrole 
1 november   Wisselochtend lampionnen 
3 november   Oud Papier Actie 
6 november   NIO-toets in groep 8 
8 november   Wisselochtend lampionnen 
9 november   Het nieuwe Wisseltje komt uit 
11 november  Sint Maarten 
12 november  Ouderavond thema spel 
 
 
Nieuws van de directie 
We zitten deze periode volop in de Kinderboekenweek, een mooie manier om het lezen te 
promoten. Er vinden heel leuke activiteiten bij ons op school plaats. De opening met alle 
kinderen in de school was een goede start. We hebben een lied gezongen en alle klassen 
kregen een mooi boek cadeau. De foto’s kunt u vinden in onze schoolapp. Daarna zijn alle 
groepen door elkaar gehusseld en aan het knutselen geslagen. Een mooie 
samenwerkingsvorm waarvan u het resultaat door de school kunt zien hangen, een leuke 
vriendschapsslinger. Afgelopen dinsdag kregen we een echte kinderboekenschrijfster bij ons 
op school, haar naam is Fiona Rempt.  Zij is in alle klassen op bezoek geweest en heeft de 
kinderen van alles over zichzelf verteld. Leuk om te zien dat de kinderen echt geïnteresseerd 
in haar waren, ze hebben veel goede vragen aan haar gesteld. Natuurlijk las Fiona ook nog 
even voor uit haar eigen boek. 
We sluiten de Kinderboekenweek komende donderdag af met een Boekenbal. De school is 
van 18.30 – 20.00 uur geopend voor alle kinderen met hun ouders. In alle klassen is iets leuks 
te doen, te bekijken of te maken. Verder kunt u een kopje koffie, thee of een glaasje limonade 
nemen, uiteraard met een heerlijk stukje zelfgebakken taart erbij. Hiervoor vragen we een 
zeer kleine bijdrage. U komt toch ook? 

 



 
Nieuwe serie: zorg in de school 
In dit Wisseltje starten we met een nieuwe serie met actuele informatie. Dit keer staat de 
serie in het teken van de extra zorg die wij de kinderen bieden als het leren of ontwikkelen 
niet helemaal vanzelf gaat. U vindt deze serie telkens als laatste onderdeel van ’t Wisseltje. 

Vandaag starten we met informatie over de verwijsindex. 
Deze index wordt door alle scholen in Noord-Holland 
gebruikt. In de volgende nieuwsbrieven krijgt u van ons steeds 
meer informatie over hoe wij de zorg organiseren. Heeft u 
naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u 
contact opnemen met onze intern begeleider Marit Veldhuijs. 

 
Werk niet af = mee naar huis 
Binnen onze school zijn we altijd met elkaar in gesprek hoe we ons onderwijs nog verder 
kunnen verbeteren. De laatste tijd hebben de leerkrachten met elkaar gesproken over de 
daltontaak en de rekenweektaak. Dit zijn twee taken waar de kinderen iedere week mee aan 
het werk gaan. Beide taken zijn op maat gemaakt, dus passend bij ieder kind. Het is de 
bedoeling dat deze taken aan het einde van de week helemaal af zijn. Nu komt het wel eens 
voor dat een kind de taak toch niet af heeft. Als dat komt omdat er gedurende de week niet 
hard genoeg aan gewerkt is, dan geven we het werk in het weekend mee 
naar huis. Uw kind kan dan thuis het werk afronden en maandag weer 
inleveren op school. 
Soms is het overmacht dat de taak niet af is, bijvoorbeeld omdat uw kind 
ziek is geweest of omdat de leerkracht niet goed gepland heeft. Dan hoeft 
de taak thuis niet afgemaakt te worden. 

 
Gezonde pauzehap 
In de bovenbouw hebben we meegedaan met  ‘de week van de pauzehap’ 
om kinderen bewust te maken van het belang van gezond eten en drinken. 
We merken direct al dat kinderen meer gezonde hapjes mee naar school 
nemen. 
Wij willen als school, in samenwerking met de MR, gezond eten en drinken 
promoten. We willen u dan ook vragen om ons hierin te ondersteunen. 
Geef bijvoorbeeld uw kind een lege beker mee, waar ze zelf water uit de 

kraan in kunnen schenken. Als tussendoortje is fruit natuurlijk heerlijk, maar denk ook eens 
aan een stuk komkommer of wat snoeptomaatjes. 
 
Vanaf november gaan we schoolbreed mee doen aan een actie van de Europese Unie. Zij 
leveren gratis groente en fruit aan scholen, zodat de kinderen drie dagen per week zelf geen 
pauzehap meer mee hoeven te nemen. U hoort hier begin november meer over. 
 
 



Overblijf 
De nieuwe overblijforganisatie Brood & Spelen is afgelopen maandag 
bij ons op school gestart. Zoals alle nieuwe dingen, waren er wel even 
wat opstartproblemen. Het aanmelden van uw kind via de website is bij 
meerdere ouders niet goed gelukt. De server van Brood & Spelen heeft 
er een hele week uitgelegen, waardoor iedereen een Error-melding 
kreeg. We willen u vragen om het komende week nogmaals te 
proberen, nu moet het lukken. Uw kind kan uiteraard gewoon overblijven, de namen worden 
iedere dag gecontroleerd. 
De kosten zijn voor dit huidige schooljaar gezet op € 2,00. U krijgt van Brood & Spelen een 
factuur voor de gemaakte kosten. Deze factuur komt eens per twee maanden. 
Gelukkig is het overblijven prima verlopen. Alle kinderen hebben op een rustige en gezellige 
manier hun broodje gegeten en daarna nog lekker gespeeld. 
 
NIO-toets in groep 8 
De kinderen van groep 8 worden op 2  november extra getoetst, net als voorafgaande jaren. 
De NIO-toets meet de capaciteiten van de kinderen. Hiermee krijgen we aanvullende 
informatie over ieder kind, bovenop de informatie die we zelf verzamelen met de 
methodetoetsen en de Cito-toetsen. Deze informatie gebruiken we om ons advies voor het 
voortgezet onderwijs nog scherper te krijgen. De kinderen hoeven hier niet extra voor te 
leren.  
 
Ouderavond thema spel 
Op 12 november organiseren wij samen met de Onderwijs Begeleidings Dienst (OBD) een 
ouderavond rondom het onderwerp ‘spel’. Deze avond is voor ouders van groep 1 t/m 3. Het 
gaat over het belang van spel, zowel in het onderwijs als thuis. U krijgt goede informatie van 
de OBD, aangevuld met leuke filmpjes die zijn gemaakt door de leerkrachten van de kinderen 
in de klas. Een heel interessante avond waarvoor u nog een uitnodiging van ons ontvangt. 
 
Wist je dat… 

 …. de leescoördinatoren van alle basisscholen zes keer per 
jaar in het Lees Lokaal samen aan leesonderwijs werken? 

 …. veel van de ideeën en voorbereidingen voor de 
Kinderboekenweek in het Lees Lokaal tot stand zijn gekomen? 

 …. op donderdag 18 oktober alle groepen 3 in Uitgeest zijn uitgenodigd door het Lees 
Lokaal om een voorstelling van theater Poppekus over vriendschap bij te wonen? 

 
Vaccinatiecampagne najaar 2018 
In september start de vaccinatiecampagne. Wie worden er 
uitgenodigd? 

 Voor BMR- en DTP vaccinatie: Alle kinderen die in 2018 negen jaar zijn of worden 
De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond. 
De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio. 

 Voor HPV vaccinatie : Meisjes die in 2018 13 jaar zijn of worden. 
De HPV-prik beschermt tegen een infectie met het HPV-virus 



 Voor Meningokokken ACWY: Alle tieners die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 
jaar worden. 

Verdere planning voor de Meningokokken ACWY vaccinatie: 

 Maart/april 2019: geboortejaren 2005, 2001 en een deel van 2004 (geboren tussen 1-
1-2004 en 30-4-2004).  

 September/oktober 2019: geboortejaren 2002 en 2003. 
Meningokokken ACWY beschermt tegen de meningokokkenbacterie, typen A, C, W    en Y 
Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties door de hele regio.  
Wilt u weten waar of meer informatie? Kijk dan op: www.ggdkennemerland.nl/vaccinaties-
jeugd. Leuke tip: op www.schooltv.nl staat nog een leuke quiz voor kinderen over vaccineren. 
 
 
Serie: zorg in de school 
Vroeg samenwerken in Noord-Holland –Noord (VIN) 
Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met 
professionals. Denk aan de leraren op school, de huisarts of 
een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar. De 
verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze 
kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. Ook onze school is 
aangesloten bij de VIN 
Hoe werkt VIN? VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij 
betrokken is bij uw kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een 
‘match’. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij 
met elkaar en met u kunnen overleggen hoe zij uw kind het beste kunnen ondersteunen. 
Wat staat er in VIN? In VIN staan alleen de naam, het adres en de geboortedatum van uw 
kind, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de professional die het signaal heeft 
afgegeven. Er staat niet in waarom de professional betrokken is bij uw kind en wat de zorgen 
zijn. 
Hoe lang blijft een signaal staan? Een signaal blijft maximaal twee jaar actief. Het kan ook 
korter zijn, wanneer de professional het signaal eerder uitschakelt. Hierna blijft het signaal 
nog maximaal vijf jaar in het archief. Dan wordt het signaal definitief verwijderd. 
Wie kan VIN gebruiken? Professionals die werken met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar 
of hun ouders. Bijvoorbeeld leraren, leerplichtambtenaren, (huis)artsen, verloskundigen, 
maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, jeugdverpleegkundigen, 
wijkteams en jeugdteams, Halt, (jeugd) GGZ, jeugdbescherming, Veilig Thuis en kraamzorg. 
Vrijwilligers van bijvoorbeeld een sportclub hebben geen toegang tot VIN. 
Privacy en rechten: De privacy van uw kind is belangrijk. VIN voldoet aan de wettelijke regels 
die de privacy van uw kind beschermen. De verwijsindex is alleen toegankelijk voor 
professionals die daarvoor bevoegd zijn. Een professional kan alleen zijn eigen signalen zien 
en de matches die daaruit voortkomen. Met andere woorden: het is geen zoeksysteem. U 
heeft het recht de gegevens van uw kind in de verwijsindex in te zien. Ook heeft u het recht 
om te weten waarom de professional een signaal heeft afgegeven. Als u het daar niet mee 
eens bent, kunt u een bezwaar indienen bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. 
Meer informatie: Op www.verwijsindex.tv kunt u een filmpje bekijken waarin VIN goed 
wordt uitgelegd. Ook kunt u terecht op de website www.vroegsamenwerken.nl. 
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