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Agenda 
15 juli    Oud Papier Actie 
17 juli   Musical groep 8 
18 juli   Groep 8 uitzwaaien om 15.00 uur 
20 juli   Start vakantie om 12.00 uur 
 
4 september  Eerste schooldag 
9 september  Oud Papier Actie 
12 september  MR-vergadering, 20.00 uur 
18 september  OR-vergadering, 19.30 uur 
19 september  Nieuwjaarsreceptie 
21 september   Leerlingraad 
22 september  Nieuwe Wisseltje komt uit 
 
 
Nieuws van de directie 
Het allerlaatste Wisseltje van het schooljaar! Nog iets 
minder dan een week en dan gaan we genieten van een heerlijke vakantie.  
Voordat het zover is, gaan we eerst nog genieten van de afscheidsmusical van groep 
8. De kinderen hebben wekenlang hun teksten geoefend, gezocht naar de juiste 
kleding, dansjes geleerd en zich zenuwachtig gemaakt. Maandag overdag mogen de 
kinderen van de school komen kijken en ’s avonds voeren we de musical op voor de 
ouders. Een spannende avond voor zowel de kinderen als de ouders! 
 
En dan nemen we natuurlijk ook nog afscheid van meester Henk. Henk heeft 
aangegeven geen afscheidsfeest of receptie te willen. U kunt in de laatste week van 
het schooljaar gewoon even binnenlopen om Henk een hand te geven. Dat stelt hij 
zeer op prijs. Wij nemen als collega’s afscheid van hem op de laatste schooldag met 
een gezellige lunch. 
 
En als dan alles afgerond en opgeruimd is, kunnen we gezamenlijk gaan genieten 
van de zomervakantie. Een moment om even echt tot rust te komen.  
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe. 
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Herhalingsbericht: Een schoolapp 
De Wissel heeft sinds kort een app. U kunt de app vinden in de Playstore 
of App store als u zoekt naar SchoolsUnited. De app is gratis. Als u de 
app wilt gebruiken, moet u bij de gevraagde domeinnaam 
www.dewisseluitgeest.nl invullen. Bij het kopje "inloggen" gebruikt u uw 

inloggegevens voor het ouderportaal. Nadat u de school activeert werkt alles en heeft 
u toegang tot de berichten, kalender en foto's van de groep(en) van uw kind(eren). 
Overigens hoeft u maar eenmaal in te loggen. De app start daarna gewoon op met 
de bekende gegevens. De foto’s van de schoolreisjes zijn hier bijvoorbeeld al te 
bekijken. Veel plezier bij het gebruik van onze app. 
 
Leerlingraad 
Hallo, wij zijn Jasmijn en Lieke uit groep 7 van de leerlingraad. Wij hebben nu 3 
vergaderingen gehad en daarin hebben wij de taken verdeeld, geleerd hoe we 
moeten vergaderen en afspraken gemaakt. 
We hebben ook twee dingen die we gaan uitvoeren: 

• De pestkalender die in alle klassen hangt. We gaan elke eerste maandag van 
de maand een bladzijde bespreken. We hebben in alle klassen dan dezelfde 
regel. 

• We gaan ook het middelste bankje van het schoolplein opvrolijken. We gaan de 
moeder van Isaï uit groep 5 vragen voor een ontwerp. Het bankje is bedoeld 
voor als je je alleen voelt in de pauze en als je met niemand speelt, dan kan je 
daar op gaan zitten en kunnen andere kinderen vragen of je mee wilt spelen. 

Volgend jaar staan er weer andere actiepunten op de vergadering. 
Groetjes van Jasmijn en Lieke uit groep 7. 
 
Voorschool De Speeltrein 
De voorbereiding van De Speeltrein gaat zeer 
voorspoedig. Op dit moment worden de materialen 
besteld en wordt een start gemaakt met het inrichten van het lokaal, zodat we na de 
zomervakantie helemaal klaar zijn om te gaan starten. 
Op maandag 4 september organiseren we een open ochtend. Alle ouders met een 
peuter kunnen dan even komen kijken in het lokaal en kennismaken met de 
groepsleidster. Inmiddels staat op de website van De Wissel meer informatie over 
onze voorschool. 
 
Het ondersteuningsteam op school 
Veel van de ondersteuning rondom de leerlingen wordt georganiseerd in de klas. De 
leerkracht geeft een leerling bijvoorbeeld extra ondersteuning voor rekenen of 
spelling tijdens verlengde instructiemomenten in de klas. Indien een leerkracht daarbij 
hulp nodig heeft dan bespreekt hij of zij dat tijdens een groeps-of leerlingbespreking 
met de intern begeleider en/of de directeur. Vaak komen we dan samen een heel eind 
en kan er adequaat hulp ingezet worden voor de leerling. Soms is het moeilijk te 
bepalen welke hulp nodig is of kan de geboden hulp niet voldoende oplossing bieden. 
Op zo'n moment bespreken we een leerling in het ondersteuningsteam. Daarvoor 
maken we een groeidocument aan waarin leerkrachten en ouders samen beschrijven 
waar de knelpunten liggen. In het ondersteuningsteam bespreken leerkrachten, 
ouders, intern begeleider, directeur en de consulent passend onderwijs de 
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ondersteuningsbehoeftes van het kind. Onze consulent passend onderwijs is Geeske 
van Klaveren. Zij is onze expert op het gebied van ondersteuning, heeft veel kennis 
van zaken en geeft adviezen over de weg die we zouden kunnen bewandelen om de 
juiste ondersteuning te krijgen. Soms schuiven ook andere mensen aan, bijvoorbeeld 
een jeugdverpleegkundige of een gedragsdeskundige. Dit is afhankelijk van de 
hulpvraag die er ligt.  
In het ondersteuningsteam wordt onderzocht wat het kind nodig heeft en hoe dat kan 
worden georganiseerd. Soms is het nodig een leerling te laten onderzoeken om 
duidelijkheid te krijgen.  
Ondersteuning kan op verschillende manieren geboden worden. Bijvoorbeeld 
ondersteuning door de onderwijsassistente, inzet van een externe deskundige of door 
inzet van speciale leer- en hulpmiddelen. De manier waarop we de extra 
ondersteuning bieden wordt beschreven in een arrangement. Dat is een soort plan 
van aanpak. Twee maal per jaar komen we samen om arrangementen te evalueren 
en vervolgafspraken te maken. Ook daarbij zijn ouders aanwezig. Op deze manier 
proberen we de ouders, als ervaringsdeskundige van hun kind, zo goed mogelijk te 
betrekken bij ondersteuningsprocessen op school.  
 
Knutselmateriaal gevraagd voor de overblijf. 
De overblijf is voor in het nieuwe schooljaar op zoek naar knutselmateriaal. Heeft u 
iets over van onderstaande artikelen, dan kunt u het in een zak neerleggen in het 
overblijflokaal. We zijn op zoek naar: 

• WC rolletjes 
• Knopen 
• Kleine potjes van HAK 
• Restjes wol 
• Restjes lint 

 
Aanpak hoofdluis 
Na iedere vakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis. De 
luizenpluis-ouders maken een rondje langs alle kinderen. Als er hoofdluis ontdekt 
wordt, wordt u door één van de ouders gebeld en hierover geïnformeerd. We vragen 
u dan om uw kind te behandelen met luizenshampoo en vervolgens goed te blijven 
kammen.  
Als u zelf ontdekt dat uw kind hoofdluis heeft, wilt u dit dan doorgeven aan de 

leerkracht. Wij zorgen er dan voor dat alle kinderen in de klas nog 
een keer extra gecontroleerd worden. 
Verder maken we gebruik van luizenzakken, waar de kinderen hun 
jas in stoppen. Als de luizenzak van uw kind stuk is, kunt u een 
nieuwe luizenzak vragen aan de leerkracht. 
Samen houden we de luizenplaag zoveel mogelijk onder controle. 

 
We zijn op zoek 
We zijn in het komend schooljaar op zoek naar een nieuwe ouder voor de 
medezeggenschapsraad. We nemen afscheid van Marco Lucas die een aantal jaar 
in de MR heeft gezeten. Wie komt hem opvolgen? U kunt mailen naar 
mrdewisseluitgeest@gmail.com . 
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Daarnaast zijn we ook op zoek naar ouders die willen helpen bij het inzamelen van 
het oud papier. Wilt u twee keer per jaar bij de container staan om te helpen, mail dan 
naar orobsdewissel@gmail.com . 
 
(E)IK training 
Samen met je ouder en andere kinderen in de natuur op een speelse manier 
ontspannen? Gewoon om gezellig samen te zijn, om weer lekker te kunnen slapen, 
om minder bang te zijn, of om ….. 
Mijn naam is Sandra Roubos, ik werk als oefentherapeut-Mensendieck binnen het 
Gezonheidscentrum van Limmen. Daar zie ik kinderen en ouders die op zoek zijn 
naar ontspanning, rust en balans. Zij merken dat ze slecht slapen, hoofdpijn of andere 
lichamelijke klachten hebben. Zij kunnen niet meer alles doen wat ze willen. Samen 
gaan we aan de slag om de balans weer te vinden, zodat ze kunnen doen wat ze 
willen. 
In de (E)IK training, heb ik mijn begeleiding in 5 stappen op een speelse manier 
samengebracht. Voor kind en ouders samen, want hoe mooi en waardevol is het om 
samen te bewegen en te ontdekken hoe je kunt veranderen. 
Wil jij ook samen ontdekken? We hebben een GRATIS introductie op 15 juli en 16 
september. De (E)IK training start in september in de Egmonderhout te Alkmaar. 
Opgeven en meer informatie op www.natuurlijklichaamskracht.nl/eiktraining . 
Speelse groet, Sandra Roubos  
 
Geheugensteun wordt jaarinfo 
Zoals u inmiddels van ons gewend bent, krijgt u aan het begin van 
het schooljaar de geheugensteun uitgedeeld. Een handige 
kalender met allemaal informatie over onze school. 
We hebben de geheugensteun omgedoopt, met ingang van het 
nieuwe schooljaar heeft hij voortaan: JAARINFO. 
 
Wist je dat… 
 
…..uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 
à 2 AVI-niveaus terugvallen? Het is dus belangrijk om ook in die lekker lange 
zomervakantie te blijven lezen! 
 
…..je geen boek nodig hebt om te lezen? Denk aan de menukaart in het restaurant, 
borden onderweg, informatiebordjes in de dierentuin of een museum, een recept dat 
klaargemaakt gaat worden of een informatiefolder over een vakantieland of 
bezienswaardigheid. 

 
…..de boeken van Lees Lokaal Uitgeest geen 
uitleentermijn hebben? De boeken kunnen gewoon 
mee op vakantie om in alle rust uitgelezen te worden. 
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