
Te laat komen  
Het gebeurt nog steeds met enige regelmaat: kinderen die te laat op 
school komen. Om half negen en om kwart over één begint de lestijd en 
zien we graag dat alle kinderen in de klas zitten, zodat we gezamenlijk 
met de les kunnen beginnen. Wilt u ervoor zorgen dat we ook echt op 
tijd kunnen starten? 
 
Technisch lezen 
Het leerteam taal is zich aan het oriënteren op manieren om, naast het stillezen wat 
we iedere dag doen, het technisch lezen van de kinderen te verbeteren. We willen 
graag dat alle kinderen met een zo hoog mogelijk leesniveau in groep 8 van school 
gaan. We gaan de komende tijd in de groepen 3 t/m 8 oefenen met ‘racelezen’. Dit 
doen we telkens een week lang iedere dag en vervolgens een aantal weken niet. De 
kinderen oefenen dan met elkaar met het lezen van woordrijen en doen daar 
verschillende opdrachten mee. In februari gaan we evalueren of deze manier van 
oefenen helpt om het niveau van het lezen te verhogen. 

 
MR Nieuwsflits 
Zorg en Passend Onderwijs heeft u al geregeld langs zien komen in ‘t 
Wisseltje. De basiszorg voor leerlingen is bij ons op school vastgelegd in 
het ‘schoolondersteuningsprofiel’ (SOP). Daarboven uitstijgende zorg is 

regionaal vastgelegd in het Ondersteuningsplan (OP), dat is opgesteld door het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) en iedere vier jaar wordt 
deze vernieuwd. Afgelopen jaar is dit document opnieuw voor vier jaar vastgelegd. 
Op het Ondersteuningsplan wordt van twee kanten medezeggenschap uitgeoefend. 
Aan de ene kant staat de Klankbordgroep Passend Onderwijs. Hierin hebben alle 
directeuren van de schoolstichtingen binnen het Samenwerkingsverband zitting. Aan 
de andere kant heeft de Ondersteunings Plan Raad (OPR) medezeggenschap. De 
OPR is samengesteld uit personeel en ouders vanuit de scholen. De OPR moet zijn 
goedkeuring geven voordat een nieuw Ondersteuningsplan in werking kan treden. 
Als ouder kunt u hierop invloed uitoefenen door uw vragen en meningen neer te 
leggen bij de MR. De MR staat in contact met de OPR en deze zet onderwerpen op 
de agenda voor de volgende bespreking met het Samenwerkingsverband. 
 
Website 
Vorig schooljaar hebben we het al eens gemeld, sinds kort staat er allemaal 
verschillend lesmateriaal op onze website voor de kinderen van groep 3 t/m 8. 
Leeskaarten voor groep 3, oefenbladen van topo, de samenvattingen van 
aardrijkskunde en geschiedenis etc. Neem gerust eens een kijkje. 
Op het beveiligde deel van onze website zijn de foto’s van het familiefeest en van het 
kamp van groep 8 geplaatst. Doordat u op dit deel van de website moet inloggen en  
alleen met een wachtwoord binnenkomt, zijn de foto’s voor buitenstaanders niet 
langer zichtbaar. 
 
Winnaars 
Op 30 oktober hebben een aantal kinderen van school meegedaan met het 
tafeltennistoernooi. Julian uit groep 8 is eerste geworden in poule A, Daan uit groep 
8 is derde geworden in poule B. Mannen, van harte gefeliciteerd!  
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Agenda 
4 november   Studiedag, alle kinderen vrij  
9 november   Wisselochtend lampionnen 
11 november    Sint Maarten 
14 t/m 18 november  Kwartiergesprekken 
18 november   School versieren voor Sinterklaas 
18 t/m 25 november  Mediamasters groep 7 en 8 
24 november   OR-vergadering 
25 november   Het nieuwe Wisseltje gaat mee 
26 november   Oud Papier Actie 
2 december   Sinterklaasfeest 
 
Nieuws van de directie 
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we allemaal weer goed 
gestart. Graag wil ik nog even terugkijken naar de laatste 
dag vóór de vakantie. We hebben toen de afsluiting van de 
Kinderboekenweek gevierd.  
Bij de kleuters waren alle opa’s en oma’s uitgenodigd om samen met hun kleinkind te 
komen spelen, knutselen of zingen. De ochtend was een groot succes. De kinderen 
vonden het prachtig om de school te mogen laten zien en de opa’s en oma’s genoten 
van hun kleinkind. Het was ontzettend druk in de klas, maar wel echt heel gezellig! 
In de bovenbouw streden de kinderen om de titel ‘voorleeskampioen van De Wissel’. 
In de groepen 6, 7 en 8 zijn eerst voorrondes geweest en daar zijn per klas twee 
winnaars uitgekomen. Deze 6 kinderen mochten in een zinderende finale strijden om 
de titel. Uiteindelijk heeft de jury na een lange vergadering Jasmijn Kloes uit groep 8 
uitgeroepen tot kampioen. Van harte gefeliciteerd, Jasmijn! Jasmijn gaat met deze 
titel op zak ook door naar een volgende ronde. Wie is de beste voorlezer van de regio. 
We wensen haar veel succes bij het vervolg.  
 
Verlichting op de fiets 
We gaan weer de donkere periode tegemoet en dat betekent dat de kinderen weer 
hun licht aan moeten doen op hun fiets. Wilt u controleren of de lampjes het doen? 
We willen heel graag dat alle kinderen veilig op school komen. 
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Studiedag 
U heeft een dag eerder dan gebruikelijk dit Wisseltje gekregen, omdat 
we morgen een studiedag hebben. Alle kinderen hebben deze vrijdag 
lekker een vrije dag. De leerkrachten gaan deze dag aan de slag met het 
vervolg van de scholing rond het thema ‘goed gedrag kun je leren’. 
Daarnaast gaan we werken aan het vullen van de ondersteuningsmap 
(waarin alle zorg per groep is geordend) en het inzetten van de plusmap 
voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. 
 
Wisselochtend lampionnen 
Afgelopen week hebben we al onze eerste wisselochtend ‘lampionnen’ gehad en 
deze week hebben we onze tweede wisselochtend. De kinderen hebben zelf de 
lampion mogen kiezen die ze willen maken. Dat betekent dat in alle klassen de 
kinderen van groep 3 t/m 8 door elkaar heen zitten. Het is zo mooi om te zien hoe de 
kinderen elkaar helpen. De oudste kinderen helpen de jongsten met moeilijk 
knipwerk, maar de jongste kinderen helpen de oudsten juist weer met prikwerk of 
plakwerk. Achtste groepers die geen lampion meer willen maken, helpen altijd met 
het knutselen bij de jongere groepen.  
 
Sint Maarten 
Op vrijdag 11 november krijgen de kinderen allemaal hun 
lampion mee naar huis om ’s avonds lekker langs de deuren 
te gaan. ’s Morgens mogen de kinderen op school ook even 
langs de deur. De meeste groepen gaan even bij elkaar op 
bezoek, zingen een liedje en bekijken elkaars lampion. 
Natuurlijk krijgen alle kinderen dan wat lekkers! 
 

Kwartiergesprekken 
In de week van 14 t/m 18 november staan de kwartiergesprekken 
gepland. De inschrijving voor deze gesprekken gaat dit keer digitaal. 
U krijgt van de leerkracht van uw kind een mail toegestuurd met 
daarin de mogelijkheid om een dag en een tijd naar keuze aan te 

klikken. Op deze manier kunt u op uw gemak thuis uw eigen planning maken. 
Tijdens de kwartiergesprekken hoort u van ons hoe het met uw kind gaat op dit 
moment. De meeste nadruk ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar u krijgt 
uiteraard ook te horen hoe de ontwikkeling op de belangrijkste vakken verloopt. 
Daarnaast willen we graag van u horen of uw kind met plezier naar school gaat. 
 

Ouders gezocht 
Op vrijdagavond 18 november om 20.00 uur gaat de sinterklaaswerkgroep 
de school weer mooi versieren. We kunnen daar uiteraard wel wat hulp bij 
gebruiken. Vindt u het leuk om te helpen met knutselen of het ophangen 
van de versiering, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij juf Nelleke, juf Hetty 
of juf Carola. 

 
Nieuw mailadres  
De school heeft een nieuw mailadres: info.dewissel@isobscholen.nl 
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Uitslag vragenlijst schooltijden 
Eind september heeft u een brief ontvangen over onze schooltijden. 
In deze brief hebben we aangegeven dat we steeds vaker de vraag 
krijgen waarom we geen continurooster invoeren. Op basis van deze 
vraag hebben we een eerste inventarisatie gemaakt. U kon op het 
strookje aangeven of u de schooltijden wilt houden zoals ze nu zijn, 
of dat u geïnteresseerd bent in andere mogelijkheden. 
Er zijn in totaal 94 strookjes ingeleverd, dat is een zeer groot aantal. Vrijwel alle 
gezinnen van de school hebben het strookje ingevuld. U ziet hieronder de uitslag per 
groep. 

Groep Tijden zo houden Tijden veranderen 

1/2  15 13 

3 3 11 

4 5 6 

5 7 4 

6 3 8 

7 10 3 

8 4 2 

Totaal 47 47 

 
U ziet het, de totaalscores zijn exact aan elkaar gelijk! Dit betekent dat de helft van 
alle ouders aangegeven heeft wel geïnteresseerd te zijn in andere mogelijkheden. Dit 
is voor ons aanleiding om nu over te gaan op stap 2. Dit betekent dat er een 
bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle ouders die op het strookje hebben 
aangegeven wel mee te willen denken in de ‘werkgroep schooltijden’. Dit is een grote 
groep ouders, maar liefst 24. Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen bedenken 
hoe we de werkgroep gaan samenstellen en wat deze werkgroep gaat doen. 
Alle ouders die aangegeven hebben mee te willen denken, ontvangen hiervoor 
binnenkort een uitnodiging. In het volgende Wisseltje informeren we u hier weer 
verder over. 
 

Media Masters 
Van 18 tot en met 25 november doen de groepen 7 en 8 mee met 
Media Masters. Tijdens de Week van de Mediawijsheid laten 
duizenden leerlingen zien hoe mediawijs ze zijn via een super 

spannend mediawijsheidspel. Kinderen zijn steeds jonger zeer vaardig op het gebied 
van media. Dit biedt veel kansen, maar vergt ook kritische vaardigheden. Dit hebben 
we in de lezing van Bamber Delver ook gehoord.  
Media Masters is een interactief spel, dat gedurende een week door de kinderen  
gespeeld wordt. Tijdens de Week van de Mediawijsheid gaan ze dagelijks aan de 
slag met media. Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. De 
afleveringen laten niet alleen een spannend verhaal zien, maar behandelen ook 
diverse mediawijsheid thema’s. Daarna gaan de kinderen klassikaal aan de slag met 
opdrachten over media en moeten ze thuis Mediamissies oplossen. Door deze 
missies leren ze op een uitdagende manier over media. Met hulp van ouders en 
leerkrachten ervaren de kinderen de kansen van media, maar leren ze ook alert zijn 
en een kritische blik hebben.  Alle kinderen die Media Masters spelen, behalen aan 
het einde van de week de titel ‘Media Master’.  


