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Agenda 
3 t/m 7 april  Oudergesprekken groep 1 
5 april   Voetbaltoernooi groep 7 en 8 
5 april    Regiodag dalton 
8 april   Oud Papier Actie 
11 april   MR-vergadering, 20.00 uur 
14 april   Goede vrijdag, alle kinderen vrij  
17 april   Tweede paasdag, alle kinderen vrij  
18 + 19 april  Eindtoets groep 8 
18 t/m 21 april  Avondvierdaagse 
21 april   Koningsspelen 
21 april   Het volgende Wisseltje gaat mee 
24 april t/m 5 mei Meivakantie 
 
Nieuws van de directie 
Terwijl ik dit stukje zit te typen, schijnt het lentezonnetje heerlijk 
naar binnen, zo de school in. De lente is begonnen! We merken 
het ook aan de kinderen, ze willen het liefst van alles heel lang 
buiten spelen. Gelukkig voor de kinderen, er komen weer wat 
vrije dagen aan. Dus dat buiten spelen zit wel goed. 
De avondvierdaagse staat ook weer gepland in de maand april. 
Wij stimuleren de kinderen om zich aan te melden. Het is een gezonde en gezellige 
activiteit. De kinderen lopen vier avonden in het shirt van De Wissel. Dat ziet er altijd 
prachtig uit, alle kinderen in een fris groen shirt. De laatste avond is de ouderraad van 
de partij om de kinderen op een feestelijke manier binnen te halen. Bij dit Wisseltje 
zit een aanmeldingsformulier om uw kind hiervoor op te geven. 
Ik wens u een mooie lentemaand! 

 
Schooltijden 
Bij het vorige Wisseltje heeft u van ons, mede namens de werkgroep 
schooltijden, een vragenlijst ontvangen. We hebben heel veel 
ingevulde vragenlijsten teruggekregen, waarvoor onze grote dank. 
Ook de ouders van de peuters hebben een vragenlijst ontvangen.  
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We zijn nu bezig met alle antwoorden te scoren. Met de werkgroep schooltijden gaan 
we vervolgens kijken welke informatie we uit deze antwoorden kunnen halen. In het 
volgende Wisseltje krijg u van ons een update. 
 
Bezoek van de onderwijsinspecteur 
In het vorige Wisseltje hebben we u verteld dat we binnenkort bezoek krijgen van de 
onderwijsinspectie. Inmiddels hebben we gehoord dat de inspecteur toch niet langs 
komt. Tijdens het bezoek aan ons bestuur hebben ze besloten om bij een aantal 
andere scholen van de ISOB langs te gaan. De inspectie ziet op basis van alle 
gegevens die ze over onze school hebben, geen risico’s. Ze zijn dus tevreden over 
ons. Uiteindelijk komt de inspectie op alle basisscholen langs, we wachten nu weer 
rustig op de volgende afspraak. 
 
Eten bij de overblijf 
We zien bij jonge kinderen vaak 3 of 4 broodjes in hun broodtrommel zitten, die ze 
allemaal op moeten eten tussen de middag. Onze ervaring is dat kinderen vaak na 
één broodje al genoeg gegeten hebben. Bij de overblijf zorgen we ervoor dat ieder 
kind in ieder geval één broodje heeft gegeten, waarna ze lekker buiten mogen spelen.  
 
Het leeslokaal 
Ruim een jaar geleden heeft de 
gemeenteraad van Uitgeest haar steun 
uitgesproken aan LeesLokaal. Gelijktijdig 
heeft de gemeente toen geld vrijgemaakt om alle basisscholen van een flinke 
voorraad nieuwe leesboeken voor de schoolbibliotheek te voorzien. 
De enige voorwaarde die hieraan verbond was dat de scholen zich gezamenlijk actief 
zouden inzetten voor het bevorderen van het leesplezier van de leerlingen. 
Vorig jaar is daarom het samenwerkingsverband Plezier in lezen! gestart. Onder 
leiding van Marieke Jansen Hendriks, zijn de vijf leescoördinatoren van alle 
Uitgeester basisscholen om de acht weken te gast in het LeesLokaal. Zij hebben de 
krachten gebundeld en werken aan boekpromotie binnen de scholen. Tevens willen 
zij de kinderen het LeesLokaal laten ontdekken om te laten zien dat er nog steeds 
boeken geruild kunnen worden in Uitgeest! 
Wij houden u op de hoogte. 
 

Koningsdag  
Dit jaar spelen we met de kinderen weer mee met de koningsspelen. 
Op vrijdag 21 april gaan we lekker sporten en spelen op het 
schoolplein. De ochtend start met een heerlijk ontbijtje in de klas, 
daarna gaan we met zijn allen de spelletjes doen op het schoolplein. 

De kinderen van groep 8 bereiden de spelletjes voor, de kinderen van groep 7 
begeleiden de groepjes kinderen. We gaan er met elkaar een prachtige dag van 
maken! U krijgt van ons nog aanvullende informatie over deze dag. 

http://leeslokaal-uitgeest.nl/


Eindtoets groep 8 
Sinds twee jaar is er voor alle leerlingen van groep 8 in heel 
Nederland een verplichte eindtoets. De overheid heeft bepaald dat 
alle leerlingen aan het einde van de basisschool een toets moeten 
maken. Met deze toets wordt gekeken hoeveel kennis iedere leerling 
heeft opgedaan in 8 jaar onderwijs. De toets moet afgenomen worden 
in april, nadat alle leerlingen ingeschreven zijn bij het voortgezet 
onderwijs. Dit om te voorkomen dat de gegevens van deze toets 

worden gebruikt om het niveau van iedere leerling te bepalen, daar is de toets 
namelijk niet voor bedoeld. Wij nemen op dinsdag 18 en woensdag 19 april de IEP-
eindtoets af. Ouders krijgen een paar weken na afname de uitslag van de toets. 
 
Verkeersexamen groep 7 
De komende weken staat voor de kinderen van groep 7 het verkeersexamen centraal. 
Op donderdag 6 april hebben ze hun theoretisch verkeersexamen, waarna op 
maandag 10 april de fietscontrole plaatsvindt. Beide activiteiten worden op school 
uitgevoerd. Op donderdag 20 april staat het praktisch verkeersexamen gepland. De 
kinderen moeten dan een vastgestelde route fietsen door Uitgeest. Op cruciale 
punten langs de route staan verkeersouders te kijken of de kinderen zich aan de 
verkeersregels houden. We wensen de kinderen veel succes!  
 
De Kunsttentoonstelling 
Op woensdag 22 maart 2017 heeft BSO De Wissel een 
kunsttentoonstelling georganiseerd. Alle kinderen hebben een 
mooi kunstwerk gemaakt van klei of een canvasdoek geschilderd. 
Sommige kinderen hadden het zelfs beide gedaan. De ouders 
mochten onder het genot van een hapje en een drankje de 
kunstwerken komen bewonderen. Het was een groot succes, bijna 
alle ouders en kinderen zijn langs geweest! 
 

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: Samenwerking 
Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het 
leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. 
Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met 
elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op 
de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van 
medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen 
en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is 
democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering 
en socialisering. 
 



Hoe is dit zichtbaar in onze school?  
 

 
We versterken de samenwerking door: 

 kinderen elkaar te laten helpen (maatjes); 

 mogelijkheid te bieden voor werkoverleg; 

 samen naar een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem; 

 elkaar suggesties te geven om iets te maken, bijvoorbeeld bij expressie; 

 het samen organiseren van evenementen, bijvoorbeeld een klassenavond of schaaktoernooi. 
 

 
Schoolfoto's 
Bij dit Wisseltje krijgt u een folder van de fotograaf met daarop de inlogcode waarmee 
u foto's kunt bestellen. Vanaf vandaag geldt een actieperiode van twee weken, 
waarbij u bij uw bestelling de groepsfoto gratis krijgt. U kunt via de website binnen 
deze twee weken er ook voor kiezen om de foto's op school te laten afleveren. In dat 
geval betaalt u geen verzendkosten voor foto's. Overige producten worden wel 
verzonden. Het loont zich dus om de foto's vóór 14 april te bestellen! 
 
Leerlingenraad 
In de week van de landelijke verkiezingen hebben we ook 
op school verkiezingen gehouden. In de groepen 5 t/m 8 
zijn de leden van de leerlingenraad gekozen. De 
kandidaten hebben zich moeten presenteren aan hun 
klasgenoten, hebben hun standpunten kenbaar mogen 
maken en hebben onderling gedebatteerd. Uiteindelijk 
werd er anoniem en geheim gestemd. 
De volgende leerlingen zijn nu lid van de leerlingenraad: 

 
Uit groep 5:     Uit groep 6: 
Luuk Groen     Pien Blaauw  
Kim Burgering    Samuel Hulan 
 
Uit groep 7:     Uit groep 8: 
Lieke Montauban    Pien Huitema 
Jasmijn Kinders Vroklage  Jasmijn Kloes 
 

Op 10 april komt de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar. De kinderen gaan zich 
aan elkaar voorstellen, gaan de taken verdelen en bedenken over welke onderwerpen 
ze de komende bijeenkomsten met elkaar willen 
praten. 
Van iedere vergadering moeten notulen worden 
gemaakt en ze moeten de informatie terugkoppelen 
naar de groepen, ook naar de groepen 1 t/m 4. In de 
leerlingenraad gaan ze met elkaar kijken hoe ze dit 
allemaal vorm gaan geven. En natuurlijk vragen we ze 
ook om af en toe een stukje voor ’t Wisseltje te 
schrijven. 


