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Agenda 
17 december   Oud Papier Actie 
22 december   Kerstdiner 
23 december   Luizenzak mee, start van de vakantie 
9 januari    Eerste schooldag in 2017 
14 januari    Oud Papier Actie 
20 januari    Nieuwe Wisseltje gaat mee 
23 jan t/m 3 feb   Cito-toetsweken 
 
Nieuws van de directie 
Sinterklaas is weer naar huis na een ontzettend fijne Sintviering. De 
aankomst van Sinterklaas met zijn bootje op de trailer heeft veel 
indruk gemaakt op de jongste kinderen van de school. Daarna 
mochten alle kinderen van groep 1 t/m 5 nog naar Sinterklaas toe om 
even te praten en natuurlijk een cadeautje uitkiezen in de 
schatkamer. De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben werkelijk prachtige surprises 
gemaakt. Het uitpakken was spannend. We hebben een heerlijke dag gehad. 
Inmiddels zitten we al weer midden in de Kerst. De school is prachtig en sfeervol 
versierd. De kerstliedjes klinken in de gang en het lijkt haast wel of je de 
dennennaalden ruikt! Wij wensen alle kinderen en hun familieleden een prachtige 
Kerst toe en een heel fijn Nieuwjaar. 
 

Kerstverlichting of kerstboom over? 
Ieder jaar wordt de school versierd met veel kerstbomen en lichtsnoeren. 
We kunnen er altijd meer gebruiken. Heeft u toevallig nog iets over? Dan 
kunt u het inleveren bij meester Henk. Wij zijn er heel blij mee. 
 

Wielen op school 
De afgelopen tijd komen er steeds meer kinderen met speciale ‘wielen’ naar 
school. We hebben het dan over skateboarden, waveboarden, oxboarden, 
space-scooters, heelys etc. Wij vinden dit geen probleem, we vinden het 
leuk dat kinderen op verschillende manieren naar school komen. 
We hebben de volgende afspraken gemaakt: 
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• Zet je ‘wielen’ netjes neer in de gang of de klas, overleg hierover met de meester 
of juf. 

• In de gang lopen we rustig, dus daar mag je niet rollen. 

• De kinderen van de bovenbouw mogen in de pauze hun ‘wielen’ mee naar 
buiten nemen. 

 
Cito-toetsweken 
Traditiegetrouw is januari altijd de maand, waarin we starten met de Cito-
toetsen. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van ieder kind. 
Hiermee volgen we de grote ontwikkelingslijn van de kinderen, aansluitend 

op onze dagelijkse blik op de kinderen. In het rapport staan de resultaten van deze 
toetsen vermeld. Tijdens de kwartiergesprekken in februari worden deze resultaten 
nog verder toegelicht.  
De resultaten van de Citotoetsen werden altijd aangegeven met de letters A t/m E. 
Inmiddels worden de resultaten vermeld met de cijfers I t/m V. De afgelopen twee jaar 
hebben we op het rapport beide resultaten vermeld, maar in februari zullen alleen nog 
de cijfers ingevuld worden. 
 
Studiedag 
Heeft u hem al in de agenda staan? Op woensdag 8 februari zijn de 
kinderen vrij, want de leerkrachten hebben een studiedag. Op deze 
dag gaan we verder met onze scholing rond ‘goed gedrag kun je leren’. Daarnaast 
plannen we tijd in om aan de analyse van de Citotoets te werken, om de rapporten 
voor te bereiden en om de groepsplannen aan te passen. 
 

Andere schooltijden? 
In november is de werkgroep bij elkaar geweest. Tijdens deze avond hebben 
we kennisgemaakt met elkaar, hebben we gesproken over ons huidige 

rooster en even kort gekeken naar de verschillende mogelijkheden voor een ander 
rooster. Voordat we echter verder gaan, willen we eerst wat meer weten over de 
mening van alle ouders. Op dit moment wordt een vragenlijst voorbereid, die in januari 
bij u allen uitgezet wordt. Hierin vragen we wat nauwkeuriger naar uw mening over 
ons huidige rooster en naar de reden waarom u geïnteresseerd bent in een ander 
rooster. 
 
MR Nieuwsflits  
Over twee weken is het jaar 2016 alweer voorbij. Wat is nu de balans die we op 
kunnen maken over het jaar 2016 en wat zijn de plannen voor 2017? Er is in 2016 
door de MR veel besproken, geadviseerd en besloten, veel te veel om hier te noemen. 
Belangrijke zaken die de MR gepasseerd zijn, betreffen de discussie rond een 
eventuele wijziging van de schooltijden en het zoeken naar meer contact met de 
achterban. 
In 2017 willen we ons onder andere inspannen om samen met de school de PR te 
versterken. Het idee is om PR te inspireren met positieve ervaringen vanuit 
verschillende invalshoeken. Er is afgelopen MR-vergadering een begin gemaakt met 
een brainstormsessie over kernwaarden die door ouders en leerkrachten als positief 
ervaren worden. De bedoeling is om deze kernwaarden in verschillende vormen naar 
buiten toe te communiceren om de positie van De Wissel te versterken. 


