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Agenda 
26 november   Oud Papier Actie 
2 december   Sinterklaasfeest 
6 december   MR-vergadering, 20.00 uur 
8 december   Versieren voor Kerst 
16 december   Nieuwe Wisseltje gaat mee 
17 december   Oud Papier Actie 
22 december   Kerstdiner 
23 december   Luizenzak mee, start van de vakantie 
9 januari    Eerste schooldag in 2017 
 
Nieuws van de directie 
De drukste, maar tevens de gezelligste tijd van het 
jaar is weer aangebroken. Sinterklaas is al weer 
aangekomen in Nederland en uiteraard ook in 
Uitgeest. In het weekend is de school prachtig 
versierd door onze Sinterklaaswerkgroep. Hierin 
zitten een paar leerkrachten samen met een groep 
ouders van de ouderraad. Samen zijn ze 
verantwoordelijk voor het thema en de aankleding 
van de school. Het ziet er allemaal weer heel gezellig 
uit!  
Daarnaast is de kerstwerkgroep al weer druk bezig met de voorbereiding van het 
kerstfeest. Dit jaar starten we ons kerstdiner weer met alle kinderen en ouders in de 
gymzaal. Vorig schooljaar hebben we dit een keer niet gedaan en veel ouders hebben 
toen aangegeven dat erg jammer te vinden.  
Een Wisseltje gevuld met feestelijke informatie, veel leesplezier! 
 
Sinterklaasfeest 
Begin deze week was er flessenpost van Sinterklaas op school. Met de kinderen van 
groep 1 t/m 5 hebben we samen de brief gelezen. En wat bleek: Sinterklaas wil dit 
jaar met de boot naar school toe komen! Hij heeft aan alle kinderen gevraagd om na 
te denken over de manier waarop dat mogelijk zou kunnen zijn. Volgende week 
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krijgen we meer informatie over de manier hoe Sinterklaas naar de school toekomt. 
We weten in ieder geval dat hij op vrijdag 2 december komt en dat iedereen van harte 
welkom is om hem op te wachten. Meer informatie volgt via de mail. 
 

Surprises 
In de groepen 6 t/m 8 maken de leerlingen surprises voor elkaar. Dat is 
altijd reuze gezellig. De kinderen hebben al een lootje getrokken en 
kunnen nu dus aan de slag. Er wordt voor surprise en cadeau een 
bedrag uitgegeven van maximaal 6 euro. Als de surprises klaar zijn, 
mogen ze vanaf maandag 28 november al mee naar school genomen 

worden en worden ze tentoongesteld in de klas. Zo hebben we meer tijd om de 
prachtige creaties te bewonderen.  
 
Kerstfeest 2016 
Alvast wat eerste informatie over ons kerstfeest: 
Op donderdagavond 22 december (van 17.30 u. tot 17.55 u.) nodigen wij alle 
kinderen en hun ouders uit voor de samenzang in de feestelijk versierde gymzaal om 
de Kerst op een sfeervolle wijze in te luiden. Na de samenzang gaan de kinderen 
(van 18.00 u. tot 19.00 u.) in hun eigen lokaal genieten van hun kerstdiner. De ouders 
mogen in de gymzaal blijven onder ̀ t genot van een glaasje glühwein, chocolademelk 
en/of een kom snert. Na het kerstdiner worden de kinderen weer door de ouders 
opgehaald. Een uitnodiging met het programma/tijden voor deze avond krijgt u 
binnenkort van ons! We maken er met z`n allen een gezellig kerstfeest van. 
De kerstcommissie. 

 
Gezonde voeding 
In deze gezellige maand willen we allemaal nog wel eens te veel 
snoepen. Heerlijk natuurlijk, maar niet echt gezond. We willen u 
dan ook vragen om uw kind naar school een gezond 
tussendoortje mee te geven. Denk hierbij aan een stukje fruit of 
een ligakoek.  

 
Schooltijden 
In de eerste brief over het mogelijk aanpassen van de schooltijden 
werd ook gevraagd of u zich wilde opgeven voor een werkgroep. 
Gisteravond is de eerste bijeenkomst geweest met de ouders die zich 
hiervoor hadden aangemeld. Het was een drukbezochte avond, 
waarin we met elkaar hebben gesproken over het vervolgtraject. In 
het volgende Wisseltje krijgt u meer informatie van de werkgroep. 
 
 

Oud Papier Actie 
Morgen staat de container weer voor de deur. U kunt uw oud papier 
weer bij ons inleveren. De afgelopen twee keer zat de container wat 
minder vol dan we gewend zijn. We hopen dat hij dit keer weer 
helemaal vol zit. U komt toch ook even langs? 
 

 



Geld van Jumbo 
De afgelopen periode konden er bij supermarkt Jumbo punten gespaard worden. Dat 
is door heel veel ouders ook gedaan. We hebben een cheque van maar liefst 509 
euro in ontvangst mogen nemen. Van dit geld mochten we via een vastgestelde 
webshop producten kopen. Helaas was het niet genoeg om een nieuw speelhuisje te 
kopen, daar sparen we als school nu zelf voor. We hebben er wel een flinke stapel 
gezelschapsspellen, K’nex en een supergroot Jengaspel voor gekocht. Binnenkort 
komen de spellen op school aan en kunnen alle kinderen er mee spelen. Iedereen 
enorm bedankt voor het sparen en/of invoeren van de punten! 
 
MR Nieuwsflits 
Via deze Nieuwsflits willen we iedereen nog even herinneren aan het feit dat er veel 
over de MR te vinden is via de website van De Wissel. Naast een korte introductie 
wat een MR is en doet, staan hier ook de recentste Nieuwsbrief, de recentste 
jaarverslagen en ook de notulen van de MR-vergaderingen. Dit alles is in te zien via 
het “Ouders” dropdown menu en dan “MR” : 

 
Via de Ouderportaal kan iedereen zich (rechts onderaan) ook inschrijven voor de 
digitale versie van de MR-Nieuwsbrief door het hokje achter MR Nieuwsbrief aan te 
vinken, zonder actie staat deze NIET aangevinkt : 

 
 
Vervanging Carola 
Zoals u al heeft gelezen, ben ik vanaf de kerstvakantie minder vaak aanwezig op 
school. Ik ben iedere week op wisselende dagen twee dagen aanwezig. Naast mijn 
kantoor hangt iedere week een overzicht, zodat u kunt zien wanneer ik er ben. 
Marit zal ongeveer één keer in de maand een dag extra aanwezig zijn, om wat 
werkzaamheden van me over te nemen. 
Op dit moment ben ik hard op zoek naar een goede vervanger voor mijn dagen voor 
groep 7. Ik ben in overleg met Linda en het bestuur om het goed te regelen. Zodra 
duidelijk is wie mijn klassentaak over neemt, zal ik de kinderen en de ouders van 
groep 7 hierover informeren. 
 
Oudergesprekken via website 
Voor de afgelopen ronde oudergesprekken, kon u zich 
aanmelden via de website. Dat ging bij een heel groot deel 
van de ouders zonder problemen. Bij een aantal ouders lukte het niet. Dit kwam vaak  


