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Agenda 
13 maart 
13 + 14 maart  Schoolfotograaf 
15 maart   Open dag De Wissel 
15 maart   Nationale daltondag 
15 maart   Verkiezingen, stemlokaal in de school 
17 maart   Wisselochtend 2 
18 maart   Oud Papier Actie 
22 maart   Grote Rekendag 
28 maart   OR-vergadering 
30 maart   Voorstelling groep 8 
31 maart   Voorstelling groep 7 
31 maart   Nieuwe Wisseltje gaat mee 
3 t/m 7 april  Oudergesprekken groep 1 
 
Nieuws van de directie 
Mogelijk heeft u de poster al zien hangen in het raam van 
het kantoor van juf Carola. In heel Nederland zijn er maar 
liefst 100.000 leerlingen die naar een daltonschool gaan. 
Daar zijn wij als daltonschool natuurlijk best trots op.  
Op al deze scholen is op 15 maart een open dag, het is 
dan namelijk de nationale daltondag. Ook bij ons op 
school zetten we onze deuren open voor nieuwe ouders 
die geïnteresseerd zijn in onze school. 
Heeft u buren of bekenden met kinderen tussen 0 jaar en 
4 jaar, geef dan aan ze door dat ze een kijkje in onze 
school kunnen nemen. Iedereen wordt professioneel 
ontvangen door twee leerlingen van groep 8, vervolgens 
worden ze rondgeleid door de directie. Ook is er een ouder van de MR aanwezig om 
vragen te beantwoorden. En natuurlijk wordt er een lekker kopje koffie of thee 
aangeboden! 
 
Wij zijn trots op onze school en dat willen we met zo veel mogelijk mensen delen. 
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Schooltijden 
Donderdagavond 2 maart hebben we met een kleine delegatie 
van de werkgroep schooltijden bij elkaar gezeten. Deze avond 
hebben we de vragenlijst besproken die u bij dit Wisseltje 
meekrijgt. Ook de ouders van de peuters van Kidsbest die in het 
gebouw zitten, krijgen een vragenlijst van ons mee. Deze is wel 
iets anders opgesteld, omdat zij nog geen kinderen bij ons op 
school hebben. 
Op basis van de antwoorden die we krijgen, gaan we kijken hoe we verder gaan met 
onze ontwikkeling rond de schooltijden. Gaan we ons verdiepen in mogelijke opties, 
kunnen we op basis van deze gegevens al een besluit nemen of hebben we meer 
gegevens of tijd nodig?  
Zoals in het vorige Wisseltje al is aangegeven, nemen we voor de zomervakantie het 
besluit. De mogelijke verandering wordt echter pas een jaar later doorgevoerd, dus 
in augustus 2018.  
 
 
Bezoek van de onderwijsinspecteur 
Binnenkort komt de onderwijsinspectie bij ons op school op bezoek om de kwaliteit 
van ons onderwijs te bekijken. We hebben nog geen datum doorgekregen, alleen dat 
we voor de meivakantie aan de beurt zijn. 
De inspecteur neemt de beleidsstukken van de school door, gaat op klassenbezoek 
en voert gesprekken met de directie, de IB-er, de leerkrachten, een aantal leerlingen 
en een aantal ouders. 
De inspectie komt gemiddeld eens in de vier jaar op iedere school kijken. Voor ons is 
het inmiddels al weer vijf jaar geleden dat de inspecteur is geweest. 
 

 
Wisselochtend 2 
Vanmorgen hebben we tijdens de wisselochtend 
in de bovenbouw  de kinderen geïnformeerd 
over onze nieuw op te richten leerlingenraad. 
Vervolgens zijn de kinderen bezig geweest met 

nadenken over deelname aan de leerlingenraad en uitwerken wat dat inhoudt. 
Komende week zullen de verkiezingen worden gehouden (net zoals dat in Nederland 
komende week plaatsvindt). Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 wordt het een 
spannende dag. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben aan het thema techniek gewerkt. 
 
 
Grote Rekendag 
Op woensdag 22 maart doen we mee aan de Grote Rekendag 2017. De hele school 
staat deze dag in het teken van meten, bewegen en construeren. Meten doen we via 
vergelijken, we meten met standaardmaten, maar ook met bouw- en LEGOblokjes. 
Bij bewegen worden getallen verkend door verschillende spelletjes en activiteiten 
lijfelijk te ervaren en bij construeren leren kinderen meetkundige constructies te 



maken door middel van bouwen met blokken of LEGO, het maken van ruimtelijke 
schetsen en maquettes én plattegronden op schaal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oudergesprekken groep 1 

In de week van 3 t/m 7 april vinden de gesprekken voor de ouders 
van groep 1 plaats. De kinderen van groep 1 krijgen nog geen 
rapport mee, wij vinden het prettiger om de informatie over de 
kinderen met de ouders te bespreken. Op deze manier kan goed 
besproken worden hoe het met uw kind op school gaat en hoe het 
thuis gaat.  

 
 
Oudste kleuters gymmen met Unitas 
In maart en april krijgen de oudste kleuters van de beren- en de 
giraffengroep op dinsdagmiddag gymles van juf Erna Oostra 
van gymvereniging Unitas. De kinderen krijgen allerlei 
technieken aangeboden en ontvangen aan het eind van de 
periode een echt beweegdiploma. Tijdens de lessen is ook een 
van de leerkrachten aanwezig. De andere leerkracht werkt dan 
met de jongste kleuters.  
Gymvereniging Unitas organiseert diverse gym- en turnlessen 
voor jongens en meisjes en volwassenen in Uitgeest. Op woensdagmiddag is er vanaf 
14.00 uur een kleutergroep in onze gymzaal actief o.l.v. Erna Oostra, waar kinderen 
voor 13 euro per maand heerlijk kunnen bewegen en zich motorisch kunnen 
ontwikkelen. U kunt altijd een kijkje komen nemen met uw kind. Voor meer info: 
zie www.unitasuitgeest.nl 
 
 

Dalton 
Het is inmiddels al weer een paar jaar geleden dat we 
informatie hebben gegeven over de 
daltonkernwaarden. Daltononderwijs is altijd in 
ontwikkeling en dus ook de waarden waar we ons 
onderwijs op baseren. In de komende Wisseltjes krijgt 
u van ons informatie over de kernwaarden. 
Deze keer: Zelfstandigheid 
 

Zelfstandig leren en werken op een Daltonschool is actief leren en werken. Een kind 
wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces 
hulp te zoeken, indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het  
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