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Agenda 
8 september   MR-vergadering, 20.00 uur 
9 september   Jaarvergadering OR, 19.30 uur 
9 t/m 11 september  Kamp groep 8 
22 september   Wisselmiddag 
23 september   Verkoop kinderpostzegels 
25 september   Oud Papier Actie 
29 september   Wisselmiddag 
2 oktober    Nieuwe Wisseltje gaat mee 
 
 
Nieuws van de directie 
Wat is het schooljaar goed begonnen! Als eerste het belangrijkste: alle kinderen zijn 
weer terug op school na het genieten van een heerlijke vakantie. Datzelfde geldt voor 
alle meesters en juffen. Ook zij zijn heerlijk uitgerust weer begonnen. 
 
In de zomervakantie is er door een bedrijf 
hard gewerkt om de toiletgroepen op te 
knappen. We hebben nieuwe wc-potten, 
nieuwe tegels op de muur en een vloer die 
goed schoongemaakt kan worden. Het ziet 
er allemaal prachtig uit en het is er nu ook 
echt fris. Dit was één van de kritiekpunten 
uit de ouderenquête van het afgelopen jaar 
en we zijn blij dat daar nu een goede 
oplossing voor is gevonden.  
 
Daarnaast zijn we het jaar gestart met een aantal nieuwe methodes. Groep 4 t/m 8 
werkt met een nieuwe methode voor taal en spelling, Staal. De methode werkt op een 
andere manier dan onze oude methode, dus in de laatste week van de zomervakantie 
hebben we hiervoor een uitgebreide scholing gevolgd. Groep 3 werkt ook met een 
nieuwe methode voor het aanvankelijk lezen, Lijn 3. Deze methode is gebaseerd op 
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de nieuwste inzichten in het leesonderwijs en sluit goed aan bij de methode Staal. En 
als laatste hebben we ook een nieuwe methode voor geschiedenis, Speurtocht. Deze 
methode wordt gebruikt in groep 5 t/m 8. 
 
Kortom, we zijn het schooljaar goed gestart met veel nieuwe zaken. Maar natuurlijk 
is er ook nog steeds veel hetzelfde. We blijven goed onderwijs geven, we blijven met 
veel warmte en liefde uw kind ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling en we blijven 
een echte daltonschool. Ik wens iedereen, ook namens alle collega’s, een prachtig 
schooljaar toe. 
 
Schoolplein ‘De Wissel beweegt… beweegt u mee?’  
Het afgelopen schooljaar hebben we u regelmatig op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het 
schoolplein. We hebben geld opgehaald met de loterij, 
er is een nieuw klimtoestel voor de jonge kinderen 
gekomen, we hebben prachtige beschildering op het 
plein en echte voetbaldoeltjes. 
 
Vlak voor de zomervakantie hebben we van het 
Schipholfonds een prachtig mooie bijdrage voor ons schoolplein ontvangen, maar 
liefst 9.000 euro. En vlak daarna kregen we nog een anonieme donatie van 2.000 
euro. Alles bij elkaar opgeteld hebben we nu ruim 25.000 euro bij elkaar gespaard. 
En daar komt ook nog een bijdrage van de ouderraad bij. Een deel van het 
totaalbedrag is uitgegeven aan wat hier boven beschreven staat, maar we hebben nu 
wel een mooi bedrag bij elkaar voor het grote speeltoestel. Zo’n groot speeltoestel 
kost ontzettend veel geld, je hebt het al snel over bedragen van 30.000 tot 40.000 
euro.  
 
Binnenkort komt de werkgroep schoolplein bij elkaar om te bespreken welk 
speeltoestel het gaat worden en welke actie ondernomen moet worden om het toestel 
te laten plaatsen. We richten ons op plaatsing van het speeltoestel tijdens dit 
schooljaar. Als er meer informatie bekend is, hoort u het van ons via ’t Wisseltje. 
 
 
MR-vergadering 
De eerste MR-vergadering van het 
schooljaar staat gepland op dinsdag 8 
september. De MR-vergaderingen zijn altijd 
openbaar, u bent dus bij iedere vergadering 
welkom om aan te schuiven. Als u 
geïnteresseerd bent in onderwerpen die 
tijdens de vergaderingen besproken 
worden, mag u mee komen luisteren. De 
komende vergadering gaan we het onder 
andere hebben over het schoolontwikkelplan, de MR-verkiezing, de ouderbijdrage en 
de overblijf. De vergadering start om 20.00 uur. 
 



OR-vergadering 
Op woensdag 9 september staat de eerste 
ouderraadvergadering gepland. Dit is tevens de 
jaarvergadering. Tijdens deze vergadering zijn alle 
ouders van harte welkom om aan te schuiven. Er 
kunnen vragen worden gesteld over de activiteiten die 
door de ouderraad worden georganiseerd en over de 

inzet van het geld van de ouderbijdrage. De jaarvergadering start om 19.30 uur. 
 
 
Kamp groep 8 
Volgende week, van 9 t/m 11 september,  gaan de kinderen van groep 8 op 
schoolkamp. Ze gaan op de fiets naar groepsaccommodatie ‘De Waker’ in Petten. 
Het mooie dorp Petten, de Hondsbossche Zeewering en een camping met zwembad 
zijn op loopafstand van De Waker. Op dit moment 
zijn de kinderen al druk bezig met de 
voorbereidingen voor de bonte avond. Meester 
Henk bereidt samen met meester Mike en juf 
Ellen de rest voor. Mike en Ellen gaan mee als 
begeleiding, samen met nog vier ouders. We 
wensen de kinderen en de begeleiders een 
prachtig kamp toe. 
 
 
Datum musical verplaatst  
En dan nog een belangrijk bericht voor de ouders van groep 8. In de jaarplanning 
staat de eindmusical gepland op maandag 11 juli. Maar op deze dag staat op het 
voortgezet onderwijs in Castricum ook de diploma-uitreiking gepland. Om niet twee 
feesten op dezelfde dag te hebben, verschuiven wij onze datum. De musical zal voor 
de ouders en familieleden worden opgevoerd op donderdag 7 juli. Wilt u dit alvast 
aanpassen op de jaarkalender? Houd de groep 8 kalender van de website in de gaten 
voor alle actuele informatie. 

 
Wisselmiddag 
Een aantal keer per schooljaar plannen wij een 
wisselmiddag in. Op deze middag (het kan ook wel eens 
een wisselochtend zijn) wisselen de kinderen hun eigen 
groep in voor een andere groep. Alle leerkrachten 
bieden dan een workshop aan, waaruit de kinderen 
kunnen kiezen. Zo kiezen ze voor een onderwerp dat 
goed bij hen past en werken ze samen met kinderen uit 
andere groepen. Dit zijn altijd zeer leerzame middagen. 
De kinderen leren samen te werken met anderen, ze 

leren rekening houden met elkaar en uiteraard leren ze iets over een nieuw 
onderwerp. De eerste wisselmiddagen staan gepland op 22 en 29 september. 
 
 
 


