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Agenda 
5 juni  Tweede Pinksterdag, iedereen vrij  
10 juni  Oud Papier Actie 
13 juni  Schoolreisje 
18 juni  Vaderdag 
19 t/m 30 juni Cito-toetsweken, groep 2 t/m 7 
23 juni  Het nieuwe Wisseltje gaat mee 
29 juni  OR-vergadering, 19.30 uur 
30 juni  Studiedag, alle kinderen vrij  
 
 
Nieuws van de directie 
Tijdens dit huidige schooljaar zijn we achter de 
schermen druk bezig geweest met het 
ontwikkelen van een nieuwe vorm van 
samenwerking met Kidsbest. Dit is de organisatie die op dit moment de peutergroep 
en de naschoolse opvang voor ons regelt. 
We willen de samenwerking tussen onze beide organisaties versterken om de 
kinderen een goede basis voor hun verdere leven mee te geven. Hoe meer we 
samenwerken, hoe meer we op elkaar aansluiten, des te beter is de doorgaande 
ontwikkeling van de kinderen. 
Vanaf september gaan we starten met onze voorschool De Speeltrein. Deze 
voorschool is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar en komt naast de peutergroep. De 
voorschool is een plek waar peuteronderwijs overgaat in kleuteronderwijs. De peuters 
in de voorschool gaan begeleid spelen in plaats van vrij spelen, onder leiding van de 
peuterleidsters. Daarnaast is er extra aandacht voor taalontwikkeling en 
woordenschat.  
Afgelopen week heeft er al een artikel in het Noordhollands Dagblad gestaan. We zijn 
erg blij met deze nieuwe ontwikkeling binnen onze school. Wilt u meer informatie, 
kom dan langs bij Nelleke of Carola. 
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Schooltijden 
Afgelopen dinsdag is de werkgroep schooltijden weer bij elkaar geweest. Tijdens 
deze bijeenkomst hebben we eerst de uitslag van de ouderenquête besproken. 
 

Reden Ouders 
school 

Ouders 
peuters 

Het daltononderwijs spreekt me aan 4 3 

De school is dichtbij 5 4 

Bekenden van ons gaan ook naar deze school 10 8 

Ik heb goede verhalen over de school gehoord 8 6 

Ik vind het prettig dat de kinderen tussen de middag thuis 
kunnen eten 

6 5 

Ik vind de kleinschaligheid prettig 1 7 

De sfeer spreekt me aan 2 2 

De kwaliteit van onderwijs is goed 3 1 

Ik vind het fijn dat de kinderen vrijdagmiddag vrij zijn 7 5 

De zorg is goed georganiseerd 9 9 
De reden met het cijfer 1 scoort het meest onder de ouders, met cijfer 10 het minst. 

 
De conclusie van deze enquête is dat de schooltijden niet van doorslaggevend belang 
zijn bij de keuze voor een basisschool. Veel belangrijker zijn de fijne sfeer, de kwaliteit 
van het onderwijs en onze visie op onderwijs. 
Vanuit dit inzicht is het team bij elkaar gekomen. We hebben met elkaar 
gesproken over de kern van onze school en de keuzes die we maken. 
Voor het team was de conclusie duidelijk, we willen de schooltijden 
houden zoals ze nu zijn. Dit past goed bij onze school, past goed bij 
onze waarden. 
In de werkgroep hebben we hier vervolgens nog kort over gediscussieerd, maar 
eigenlijk waren we het al snel eens. Wat goed is, gaan we niet veranderen. 
 
Kortom: het besluit is genomen. Wij blijven voorlopig gebruik maken van ons 
huidige rooster. 
 
Dank voor alle input die we hebben mogen ontvangen. Dank ook voor alle mooie 
opmerkingen en waarderingen die we hebben gelezen op de ingeleverde enquêtes. 
 
 

Formatie volgend schooljaar 
Op dit moment zijn we druk bezig de formatie voor volgend 
schooljaar in kaart te brengen. Er gaat wel het één en ander 
veranderen. 
Na de zomervakantie gaat meester Henk genieten van zijn 
pensioen. Dat is jammer voor onze school en voor de kinderen, 

maar natuurlijk wel heel fijn voor Henk. We gunnen het hem van harte! 
Juf Anneke gaat volgend schooljaar aan een studie beginnen. Deze studie kost veel 
tijd en dat is niet goed te combineren met een klas. Op dit moment is nog niet duidelijk 
hoeveel dagen Anneke op school zal zijn. Maar het is in ieder geval minder dan dit 
jaar. 



Met het vertrek van Henk en de kleinere aanstelling van Anneke kwam er vacature-
ruimte beschikbaar op onze school. Dat betekent dat Juf Liëla bij ons op school kan 
blijven. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee. 
Daarnaast krijgen we ook een nieuwe meester op school, zijn naam is Ramon van 
Hooijdonk. Een leuke meester die op dit moment nog op een school in Haarlem werkt. 
In het volgende Wisseltje stelt hij zich even voor. 
 
Re-integratie meester Henk en juf Dagmar 
Zo langzamerhand zien we meester Henk weer steeds vaker op school. Als hij op 
school is, ondersteunt hij juf Marit en juf Mary bij groep 8. Denk daarbij aan 
voorbereidingen voor de musical en het kamp van volgend jaar, de overdracht naar 
het voortgezet onderwijs en het maken van de diploma’s. Op deze manier ronden we 
op een fijne manier dit schooljaar van groep 8 af. 
Juf Dagmar is op maandag en dinsdag aan het re-integreren in groep 4. De kinderen 
hebben kennis met haar gemaakt, ze is regelmatig in de klas en geeft een aantal 
lessen. Juf Liëla is op dit moment nog in de klas aanwezig, maar dat wordt langzaam 
afgebouwd. Op donderdag is Dagmar aanwezig in groep 6. 
 

Dinsdag 13 juni a.s. is het zover:  We gaan op schoolreis! 
Groep 1, 2 en 3 gaan naar Speelpark de Swaan in Oudkarspel 
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. Wilt u de kinderen een tas, 
voorzien van naam meegeven met daarin:  een lunchpakket, een 
tussendoortje, voldoende drinken en verschoning. Bij regenachtig weer is 
het handig een regenjack mee te nemen. 
 
Vertrek bus: 8.50 uur 
Verwachte thuiskomst: 15.15 uur  Noodnummer juf Hetty: 0657140476 

 

Groep 4 en 5 gaan naar Drievliet in Den Haag 
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. Wilt u de 
kinderen een tas, voorzien van naam meegeven met daarin: een 
lunchpakket, een tussendoortje en voldoende drinken. Bij regenachtig 
weer is het handig een regenjack mee te nemen.  
 
Vertrek bus om 8.45 uur 
Verwachte thuiskomst: 16.00 uur. Noodnummer juf Anneke: 0618315095 

 

Groep 6 en 7 gaan naar Duinrell in Wassenaar.  
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. Wilt u de kinderen een tas, 
voorzien van naam meegeven met daarin: een 
lunchpakket, een tussendoortje en voldoende drinken. Bij 
regenachtig weer is het handig een regenjack mee te 
nemen. De kinderen mogen geen geld en ook geen 
mobiele telefoon meenemen.  
 
Vertrek bus om 8.45 uur 
Verwachte thuiskomst: 16.30 uur  Noodnummer juf Linda: 0640155558 



We hopen op een fantastische dag voor alle kinderen en duimen voor prachtig weer. 
De schoolreiscommissie 
 

Vervelende situatie 
Afgelopen week hebben we op het schoolplein een nare ruzie gehad. Daar zijn we 
allemaal erg van geschrokken. Inmiddels hebben we met alle betrokkenen 
(leerkrachten, leerlingen en ouders) gesproken, zijn er heldere afspraken gemaakt en 
consequenties uitgedeeld.  
  
Kaftouders gezocht 
De groep kaftouders kan wel weer wat versterking gebruiken. Heeft u af en toe een 
uurtje over en vindt u het gezellig om dan boeken te kaften of materiaal te lamineren? 
Dan kunt u zich aanmelden bij Edmunda, de moeder van Matthijn uit groep 3. 
Telefoonnummer: 310324. 
 
 

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 dit Wisseltje krijgt u van ons informatie 
over de laatste kernwaarde: Effectiviteit 

 
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en 
middelen. Wanneer kinderen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor 
dragen en die ze zelf plannen en uitvoeren, dan is het onderwijs veel effectiever dan 
het stilzit- en luisteronderwijs dat op veel scholen wordt gebruikt. Op deze manier zijn 
kinderen veel meer actief bezig en hoeven ze niet op elkaar te wachten. De tijd wordt 
optimaal gebruikt.  
 

Wist je dat… 

* ….de leesprestaties van kinderen enorm 
vooruit gaan als zij iedere dag 15 minuten 
lezen? De woordenschat en leesvaardigheid groeien direct! Dit geldt ook voor 
oudere kinderen. 

* ….kinderen die ervaring hebben met prentenboeken 
meer bekend zijn met namen, klanken en betekenissen 
van woorden, waardoor zij de klassikale instructie beter 
kunnen volgen? 

* ….het kijken van het Jeugdjournaal en programma’s als 
Klokhuis kan bijdragen tot het beter begrijpen van teksten? 

 
 

http://leeslokaal-uitgeest.nl/

