
Website 
De schoolsite wordt steeds actueler, vanaf dit moment vindt u ook 
lesmateriaal op onze website. Zo vindt u er bijvoorbeeld kaarten 
met woordrijtjes voor kinderen van groep 3 om extra te oefenen. 
Voor de hogere groepen staat het oefenmateriaal voor de toetsen 
van aardrijkskunde en geschiedenis erop. En natuurlijk alle lijsten 
met de woordenschatwoorden van onze taalmethode. Om bij het 

lesmateriaal te komen moet u als ouder inloggen op het ouderportaal. Daar vindt u 
vanzelf het tabje met lesmateriaal. 
 
 
Vragen over uw kind?  
Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, of maakt u zich zorgen over zijn of 
haar ontwikkeling? Dan kunt u altijd contact opnemen met Marleen Klok. Zij is sinds 
januari 2015 werkzaam bij de Gemeente Uitgeest als jeugdconsulente. Vanaf dit 
schooljaar is zij de contactpersoon voor basisschool De Wissel als het gaat om het 
inzetten van jeugdhulp. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 
09:00 uur en 12:00 uur op het telefoonnummer van het Sociaal Team: 0251-361145. 
Maar u kunt haar ook altijd een mailtje sturen: m.klok@uitgeest.nl . 
 
 
Leuk voor in de vakantie! 
Vorig schooljaar hebben we technieklessen 
aangeboden als naschoolse activiteit. De organisatie 
die dat bij ons op school regelde, Mad Science, 
organiseert nu vakantiedagen in De Hoep in 
Castricum. Hieronder leest u meer informatie: 
Experimenteren met chemische reacties, verschil-
lende constructies testen, speurwerk verrichten, en 
nog veel meer. Schrijf nu in voor een week vol 
activiteiten, ontspanning en experimenten!  De Mad 
Science Vakantiedagen bestaan uit te gekke, educatieve programma's. Geen dag is 
hetzelfde. Plezier maken en lekker veel doen staan voorop, want je leert het meest 
wanneer je zelf iets ontdekt.  
We gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek. Deze zomer hebben we de 
programma's MAD en CRAZY, op acht prachtige locaties in Noord-Holland, onder 
andere De Hoep in Castricum. Want natuurlijk gaan we ook naar buiten om te spelen 
en te experimenteren! Ga voor meer informatie naar www.magazine.mad-
science/vakantiedagen. 

 

Fijne vakantie! 
 

Geniet van de vrijheid 
Rust lekker uit 

Bouw zandkastelen 
 

Tot ziens op 29 augustus 

mailto:m.klok@uitgeest.nl
http://magazine.mad-science.nl/vakantiedagen#!/mad-science-vakantieprogramma/item/1
http://magazine.mad-science.nl/vakantiedagen#!/mad-science-vakantieprogramma/item/4
https://drive.google.com/file/d/0ByOZQQU81x_cQ1pYbVJZZjZ3VHM/view?usp=sharing
http://www.magazine.mad-science/vakantiedagen
http://www.magazine.mad-science/vakantiedagen
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AGENDA 
14 juli   Laatste schooldag tot 12.00 uur 
15 juli   Start zomervakantie 
29 augustus  Eerste dag nieuwe schooljaar 
5 t/m 7 september Kamp groep 8 
6 september  Vergadering MR 
6 september  Vergadering OR 
15 september  Nieuwjaarsreceptie 
23 september  Familiefeest 
12 oktober  Avond over sociale media 
 
 
Nieuws van de directie 
Het laatste Wisseltje van het schooljaar, toch altijd weer 
een bijzonder moment. Een schooljaar lijkt altijd heel 
lang, als je eind augustus elkaar allemaal weer treft na een heerlijke zomervakantie. 
Maar ineens is het dan toch al weer bijna zover. 
Gisteravond hebben we een fantastische musical van groep 8 gezien! De kinderen 
hebben als echte acteurs op het toneel gestaan. Ze hebben ons laten lachen, maar 
ik heb hier en daar ook een paar tranen gezien. En dan weet je dat het een geslaagde 
musical is! Voor de kinderen van groep 8 zit het er nu bijna op. Op dinsdag 12 juli 
zwaait groep 1 t/m 7 de kinderen van groep 8 op het plein uit. Wij wensen hen veel 
plezier en succes op het voortgezet onderwijs.  De andere kinderen van de school 
zien we gelukkig na de zomervakantie weer terug op school. 
Ik wens iedereen nog veel succes en plezier met de laatste schooldagen, daarna een 
heerlijk ontspannen vakantie en graag tot ziens op maandag 29 augustus. 

 
Groepsindeling 
In navolging van de brief van afgelopen week nog even de 
groepsindeling voor het komend schooljaar. In het schema 
hieronder kunt u zien welke leerkracht er volgend 
schooljaar voor de groep van uw kind staat. 
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1/2 Giraffe Juf Marion en juf Nelleke 
1/2 Beer Juf Hetty en juf Else 
3 Juf Ellen en juf Mary 
4 Juf Liëla en juf Dagmar 
5 Juf Anneke en Juf Marit  
6 Meester Michel 
7 Juf Linda en juf Carola 
8 Meester Henk 

 
 
Laatste schooldag 
Op donderdag 14 juli zwaaien we alle kinderen voor de laatste 
keer uit. Om 12.00 uur begint voor de kinderen van groep 1 
t/m 7 de vakantie. We komen aan het einde van de ochtend 
met alle kinderen nog één keer bij elkaar op het plein. Dan 
krijgen de kinderen van de leerkrachten nog een kleine 
traktatie en wensen we elkaar een goede vakantie. De 
kinderen krijgen dan hun luizenzak mee. Op maandag 29 
augustus verwachten we alle kinderen weer op school in hun 
nieuwe klas. 
 
 
Geheugensteun 
Vlak na de zomervakantie krijgt u van ons de jaarlijkse geheugensteun en 
schoolkalender. Hierop staat alle informatie voor het komende schooljaar. We 
hebben er weer een mooie kalender van gemaakt, dus deze kunt u het hele jaar 
bewaren.  
 
 

Schoolkamp nieuwe groep 8 
Al snel in het schooljaar, van 5 t/m 7 september,  gaan 
de kinderen van de komende groep 8 op schoolkamp. 
De organisatie is er al druk mee in de weer. De 
kinderen gaan op de fiets naar ‘Stayokay Egmond’. 
Dit hostel ligt vlakbij het strand, de zee en de 
Kennemerduinen. De eerste brief met informatie over 
het kamp is al meegegeven en de rest horen de 

kinderen in de eerste schoolweek. Het wordt weer een prachtig kamp voor de 
kinderen. 
 
Oud papier 
Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar een paar 
sterke vaders (maar uiteraard zijn ook de sterke moeders 
uitgenodigd!) om ons te helpen met het verzamelen van 
het oud papier. Als u ons één of twee keer per jaar een 
paar uurtjes wilt helpen, dan kunt u zich hiervoor 
aanmelden bij de leerkracht van uw kind. 
 



Nieuwjaarsreceptie 15 september 
Bij de start van het schooljaar organiseren we, net als het afgelopen schooljaar, een 
nieuwjaarsreceptie. Deze receptie komt in plaats van de losse ouderavonden die per 

groep werden georganiseerd. Op deze avond kunt 
u kennismaken met de leerkrachten van uw kind 
en er worden  in verschillende klassen korte 
instructie-momenten georganiseerd. Als u 
geïnteresseerd bent in het onderwerp, kunt u zelf 
aanschuiven bij de instructie. Aan het begin van 
het schooljaar ontvangt u van ons nog een 
uitnodiging voor deze avond. 

 
 
Familiefeest  
Schrijf het alvast in uw agenda voor het nieuwe schooljaar: op vrijdag 23 september 
van 17.00 – 20.00 uur hebben we een familiefeest! 
De band Indahouse komt optreden, we regelen een springkussen, er zijn spelletjes 
te spelen en natuurlijk is er lekker eten en drinken. Kortom, het wordt een gezellig 
samenzijn met alle kinderen en ouders van de school. 
In het nieuwe schooljaar volgt meer informatie. 
 
 

Lezen in de vakantie 
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 
één of twee AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Blijven lezen in 
de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de 
VakantieBieb-app van de bibliotheek. Deze zomer komt de bibliotheek 
met een nieuwe editie, vol met mooie jeugdtitels. Voor ieder kind vanaf 
6 jaar is er wat leuks te vinden. Bijvoorbeeld: ‘Iep’, ‘De gruwelijke 
generaal’ en ‘Weerwolf in de Leeuwenkuil’. Ook voor volwassenen is 

er de VakantieBieb-app. Ga naar www.vakantiebieb.nl en kijk het instructiefilmpje 
voor meer informatie. Veel leesplezier! 
 
 
Sociale media 
Onze kinderen groeien op in een tijd met ongekende 
mogelijkheden op het gebied van ICT. De ontwikkelingen 
op dit vlak gaan ontzettend snel. En voor ouders is het 
niet altijd makkelijk om al deze ontwikkelingen bij te 
houden en daar de kinderen goed in te begeleiden. 
Omdat wij als school dit ook een heel belangrijk 
onderwerp vinden, organiseert de ouderraad samen met 
de school een avond over sociale media. Wij hebben voor 
deze avond een goede spreker uitgenodigd, Bamber 
Delver. Deze avond zal worden gehouden op 12 oktober. 
We gaan u hier nog uitgebreider over informeren, maar 
houd alvast een gaatje vrij in uw agenda.  
 

http://www.vakantiebieb.nl/

