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Agenda 
29 juni  OR-vergadering, 19.30 uur 
30 juni  Studiedag, alle kinderen vrij  
3 t/m 7 juli  Kwartiergesprekken facultatief 
4 juli   MR-vergadering, 20.00 uur 
5 juli   Wisselochtend talenten 
14 juli  Rapport mee 
14 juli  Laatste Wisseltje mee 
15 juli   Oud Papier Actie 
17 juli  Musical groep 8 
20 juli  Start vakantie om 12.00 uur 
 
 
Nieuws van de directie 
Wat wordt er in deze periode toch hard gewerkt! De 
kinderen hebben allemaal weer een hele stapel 
Citotoetsen gemaakt. Vanaf groep 2 toetsen wij de 
kinderen twee keer per jaar, zodat we de ontwikkeling 
van ieder kind goed kunnen volgen. De resultaten van 
deze toetsen kunt u natuurlijk vinden in het rapport.  
Gelukkig hebben de kinderen zich ook lekker kunnen 
ontspannen. Groep 8 is een dag naar Amsterdam 
geweest en de andere groepen hebben allemaal een heerlijke schoolreis achter de 
rug. Wat hadden we een geluk met het weer! 
De kinderen van groep 7 en 8 hebben afgelopen maandag hun eerste zeilles gehad. 
Er volgen nog drie maandagmiddagen waarop de kinderen nog meer gaan leren. De 
lessen worden mogelijk gemaakt door zeilschool Het Uitgeestermeer, 
Watersportcentrum Uitgeest en Jachthaven Uitgeest en BSO De Wissel van Kidsbest 
Kinderopvang. De kinderen en de juffen hebben genoten! 
Voor nu nog even de laatste loodjes tot aan de zomervakantie. We hebben een lang 
schooljaar, tot maar liefst 20 juli. Maar we gaan het redden, geen probleem. 
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Formatie 
Ik had gehoopt de formatie voor volgend schooljaar in dit Wisseltje bekend te maken. 
We wachten echter nog op één laatste beslissing, dus helaas moet u nog even geduld 
hebben. Zodra het hele plaatje duidelijk is, maken we de formatie via de mail bekend. 
Eén tipje van de sluier kunnen we wel alvast oplichten. We hebben een opvolger voor 
meester Henk gevonden. Meester Ramon komt ons team versterken in groep 8. 
Hieronder stelt hij zich aan iedereen voor. 
 
 
Even voorstellen 
Beste kinderen en ouders, 
Ik ben Ramon van Hooijdonk en zal met ingang van volgend 
jaar bij jullie komen werken op De Wissel. Via meester Michel 
heb ik jullie school leren kennen en heb ik gezien hoe leuk 
Daltononderwijs is.  
Op de school waar ik nu nog werk, heb ik veertien jaar les 
gegeven. In die tijd ben ik veel bezig geweest met weektaken, 
zoals die ook op De Wissel gebruikt worden. Omdat ik musicals 
en schoolkampen ook erg leuk vind, heb ik erg veel zin om bij 
jullie te beginnen in groep 8. 
Tot na de vakantie! Meester Ramon 
 
 
Kamp groep 8 
Omdat we komend schooljaar gaan starten met een nieuwe leerkracht in groep 8, 
hebben we besloten om het kamp te verplaatsen naar het einde van het schooljaar. 
Wij vinden het belangrijk dat meester Ramon en de kinderen elkaar eerst goed leren 
kennen, voordat ze met elkaar op kamp gaan. 
De data voor het kamp groep 8 zijn: woensdag 20 juni, donderdag 21 juni en vrijdag 
22 juni. 

 
Let op: nieuwe datum musical groep 8 
Voor de kinderen van groep 8 is nu echt het laatste 
staartje van de basisschooltijd aangebroken. Op 
maandag 17 juli wordt de musical ‘Monsterhit’ 
opgevoerd, overdag voor de kinderen van de school en ’s 
avonds om 20.00 uur voor de ouders. De aula gaat om 
19.30 uur open. Aansluitend organiseren we voor de 
kinderen een spetterende disco in hun klas en mogen de 
ouders samen met de leerkrachten in de aula genieten 
van een lekker hapje en drankje. 

Op dinsdag mogen de kinderen uitslapen tot 9.30 uur en daarna worden ze op school 
verwacht om te helpen met het opruimen van de aula en het klaslokaal. Op woensdag 
mogen ze gaan genieten van hun welverdiende vakantie. We wensen alle kinderen 
van groep 8 heel veel succes op hun nieuwe school en… ‘we hopen jullie nog eens 
terug te zien bij óns op school!’ 
 
 



Studiedag 
Op vrijdag 30 juni staat de laatste studiedag van dit schooljaar gepland. Deze dag 
werken we onder andere aan de rapporten en de groepshulpplannen. De kinderen 
zijn deze dag lekker vrij.  
 
 
Kwartiergesprekken 
In de week van 3 tot en met 7 juli staan de kwartiergesprekken gepland. Deze 
gesprekken zijn facultatief, dat betekent dat ze niet verplicht zijn. De leerkrachten 
nodigen de ouders uit die ze graag nog even willen spreken. Als u als ouder ook 
graag even contact met de leerkracht wilt, dan kunt u in deze week altijd een afspraak 
maken. 
 

 
Rapport mee 
Een week voor de vakantie, op vrijdag 14 juli,  krijgt uw kind een 
rapport mee. In dit rapport staan ook de resultaten van de 
Citotoetsen vermeld. Als u vragen heeft over het rapport, dan kunt 
u uiteraard contact opnemen met de leerkracht. Groep 8 krijgt hun 
rapport na afloop van de musical. 

 
 
Een schoolapp 
De Wissel heeft sinds kort een app. U kunt de app vinden in de 
Playstore of App store als u zoekt naar SchoolsUnited. De app is 
gratis. Als u de app wilt gebruiken moet u bij de gevraagde 
domeinnaam www.dewisseluitgeest.nl invullen. Bij het kopje 
"inloggen" gebruikt u uw inloggegevens voor het ouderportaal. Nadat 
u de school activeert werkt alles en heeft u toegang tot de berichten, kalender en 
foto's van de groep(en) van uw kind(eren). Overigens hoeft u maar eenmaal in te 
loggen. De app start daarna gewoon op met de bekende gegevens. De foto’s van de 
schoolreisjes zijn hier bijvoorbeeld al te bekijken. Veel plezier bij het gebruik van onze 
app. 
 
 
Wisselochtend talenten 
Op woensdag 5 juli hebben we een heel speciale wisselochtend. We willen dit keer 
de talenten van ouders centraal stellen. Dus kunt u heel goed fietsbanden plakken, 
klaverjassen, jongleren, voetballen, breien of skaten? Dan zijn we op zoek naar u! U 
kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. We gaan er een heel gezellige 
ochtend van maken. 
 
 

Voorschool De Speeltrein 
In het vorige Wisseltje heeft u er al iets over 
kunnen lezen. Vanaf maandag 4 september 
gaan we officieel van start met voorschool 
De Speeltrein. De voorschool is bedoeld 
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voor kinderen vanaf drie jaar en komt naast de peutergroep. De voorschool is de plek 
waar peuteronderwijs overgaat in kleuteronderwijs. Soms zijn kinderen al eerder toe 
aan de basisschool en soms heeft een kind wat langer de tijd nodig. Maar ook voor 
kinderen met een gemiddelde ontwikkeling biedt de voorschool veel kansen: 

 De peuters gaan begeleid spelen in plaats van vrij spellen 

 Er is extra aandacht voor tallontwikkeling en woordenschat 

 De peuters en kleuters spelen en werken rond het zelfde thema 

 De peuters mogen onder schooltijd wennen in de kleuterklas 

 De peuters stromen automatisch door naar De Wissel 

 We maken gebruik van één inschrijfformulier 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie van De Wissel. 
 
 
Jaarverslag school 
Op de website van de school vindt u binnenkort het jaarverslag van de school. In dit 
verslag kunt u lezen welke ontwikkelingen er dit schooljaar hebben plaatsgevonden 
en wat deze ontwikkelingen hebben opgeleverd. Natuurlijk kijken we ook vooruit naar 
de plannen voor het komende schooljaar. Verder vindt u informatie over de behaalde 
resultaten van onze school. 
 

MR Nieuwsflits 
Helaas zal, zoals jullie weten, meester Henk ons verlaten en van 
zijn welverdiende pensioen gaan genieten. Dat meester Michel 
volgend jaar niet als enige mannelijke leerkracht over zal blijven en 
dat hij vervangen zal worden door een andere mannelijke 
leerkracht stemt ons wel weer zeer blij! 
 

Daarnaast was er veel meer nieuws. Zo hebben we natuurlijk de knoop doorgehakt 
zien worden m.b.t. een eventuele overgang naar een nieuw rooster. Wij hebben als 
MR aangegeven dat wij de keuze voor behoud van het klassieke rooster ook graag 
actief en positief naar buiten toe gecommuniceerd zien worden. 
 
Volgend schooljaar zal naast de profilering van ons rooster, ook de profilering van de 
hele school weer uitgebreid op onze agenda komen. Wij willen u vragen hier actief 
over mee te denken. Alle input en leuke ideeën hiervoor zijn uiteraard welkom op 
MRDeWisselUitgeest@gmail.com ! 
 
 
Wist je dat… 

 ….leesmotivatie ook bevorderd wordt door 
over boeken te praten? 

 ….voorlezen leuk blijft, ook voor de wat 
oudere kinderen? 

 ….zwakke lezers meer leesplezier ervaren wanneer u alvast een bladzijde 
voorleest, zodat uw kind al een beetje in het verhaal zit. 
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