
     

Agenda 

20 t/m 29 juni  Toetsweek Cito 
28 juni   OR vergadering, 19.30 uur 
2 t/m 6 juli   Kwartiergesprekken facultatief 
4 juli    Wisselochtend ‘talenten van ouders’  
10 juli    Leerlingenraad 
10 juli    MR-vergadering, 20.00 uur 
13 juli    Afscheid juf Else 
13 juli    Het laatste Wisseltje gaat mee 
14 juli    Oud Papier Actie 
16 juli    Musical groep 8 
19 juli    Laatste schooldag tot 12.00 uur 
 
23 juli t/m 31 augustus Zomervakantie 
 
 
Nieuws van de directie  
Wat kan een directeur soms toch trots zijn 
op de kinderen van de school! Dit gebeurde 
mij vorige week, bij de opening van ons 
‘vriendenbankje’.  
Midden op het schoolplein staat een bankje. 
De kinderen van de leerlingenraad wilden 
daar graag een vriendenbankje van maken. 
Dit is een bankje waarop kinderen kunnen 
gaan zitten die even niemand hebben om in 
de pauze mee te spelen. De andere kinderen kunnen dit kind dan uitnodigen om aan hun 
spel mee te komen doen. 
De kinderen van de leerlingenraad hadden aan alle kinderen van de school gevraagd om een 
schets te maken van het bankje, zodat ze wisten hoe hij geschilderd moest worden. Floortje 
uit groep 8 heeft daarvoor de winnende schets gemaakt. Vervolgens is het bankje geschilderd 
door Lars en Finn uit groep 5, samen met de vader en opa van Lars. 

 



En daarna de opening. De kinderen van de leerlingenraad hadden alle kinderen van de school 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Vervolgens hebben ze met een zelfgemaakt 
toneelstuk aan iedereen laten zien, hoe het vriendschapsbankje gebruikt kan worden. Een 
prachtig toneelstuk, met een goed verhaal. Gevolgd door een hartelijk applaus door alle 
kinderen en leerkrachten van de school. Daar word ik dan toch een beetje stil en ontroerd 
van. En trots! 
 
 
Afscheid juf Else 
In het vorige Wisseltje heeft u het al kunnen lezen, juf Else 
gaat met pensioen. Op vrijdag 13 juli zullen we op school 
alvast afscheid van haar nemen, ze blijft natuurlijk gewoon 
tot de laatste schooldag. Ook alle ouders die juf Else nog een 
hand willen geven, kunnen dit doen op 13 juli. Direct na 
schooltijd, van 12.30 – 13.30 uur, bent u van harte welkom 
om langs te komen. Bij mooi weer organiseren we dit op het 
schoolplein. Wij zorgen voor een lekker drankje. 
 
 
Kwartiergesprekken 
In de week van 2 tot en met 6 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, kunt u in deze week altijd een afspraak maken. 
 
 
Afscheid van groep 8 

Voor de kinderen van groep 8 is nu echt het laatste staartje 
van de basisschooltijd aangebroken. Op maandag 16 juli 
wordt de musical ‘Stars’ 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 
genieten van een lekker hapje en drankje. 
Op dinsdag mogen de kinderen van groep 8 uitslapen tot 9.30 
uur en daarna worden ze op school verwacht om te helpen 
met het opruimen van de aula. Ook op woensdag zijn de 
kinderen nog gewoon op school. Daarna 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 ons op school!’ 

 
 
 



Wisselochtend ouders 
Op woensdag 4 juli hebben we onze wisselochtend 
rond talenten van ouders. Vindt u het leuk om met 
een groepje kinderen bezig te zijn met breien, 
knutselen, basketballen, banden plakken of een 
motor uit elkaar halen, dan kunt u dit doorgeven 
aan de leerkracht van uw kind. U krijgt dan op 4 juli 
een klein groepje kinderen die ongeveer een uur 
samen met u bezig zijn.  
Natuurlijk zijn ook opa’s, oma’s, oudere broers of 
zussen, tantes en buren van harte welkom om hun 
talent aan te bieden. Kent u iemand met een leuk talent, wilt u dit bericht dan doorgeven? 
 
 

Leerlingenraad 
Op 10 juli staat de laatste vergadering van dit schooljaar 
gepland voor de leerlingenraad. U heeft in dit Wisseltje al 
kunnen lezen dat ze zich dit jaar hard hebben gemaakt voor 
het vriendenbankje op het schoolplein. Daarnaast hebben ze 
zich nog met veel meer zaken bezig gehouden. Zo hebben ze 
iedere maand een andere afspraak centraal gesteld die gaat 
over goed met elkaar omgaan. En ze hebben tips gegeven hoe 
we de overblijf nog beter kunnen laten verlopen. 

Na de zomervakantie hebben we twee nieuwe kinderen erbij in de leerlingenraad. De twee 
kinderen van groep 8 stromen uit en dan komen er twee nieuwe kinderen bij uit groep 5. 
 
 
Vakantierooster 
Hier ziet u het vakantierooster voor komend schooljaar. Na de zomervakantie ontvangt u 
uiteraard weer onze jaarlijkse kalender met alle belangrijke data. 
 
Vakantie Datum  

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019 
Voorjaarsvakantie 18-02-2019 t/m 22-02-2019 

Paas 19-04-2019 (goede vrijdag) 

Koningsdag In meivakantie 

Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019  

Bevrijdingsdag  In meivakantie 
Hemelvaart 30-05-2019 en 31-05-2019 

Pinkster 10-06-2019 en 11-06-2019 
Zomervakantie  13-07-2019 t/m 23-08-2019 

 
 
 



 
Formatie volgend schooljaar 
We zijn volop bezig met de formatie voor volgend schooljaar. De laatste puntjes worden nu 
op de i gezet. Vervolgens gaat de informatie eerst naar de medezeggenschapsraad en daarna 
zullen we dit naar alle ouders sturen. Nog heel even geduld dus. 
 
 

 Schoolreis op de app 
Wat hebben we een fijne dag gehad! 
Alle kinderen van groep 1 t/m 7 zijn vorige 
week op schoolreisje geweest. Van iedereen 
hebben we goede verhalen gehoord over 
leuke parken, spannende attracties en 
lekkere ijsjes. Het weer is overal goed 
geweest, pas bij de terugreis is het gaan 
regenen. Van al dit feestelijks zijn door de 
leerkrachten foto’s gemaakt en deze zullen 
op de schoolapp worden geplaatst. Houd 
deze app dus in de gaten. 

 
Wist je dat…  

 …. de kinderen alleen deze week nog een versierd 
of zelfgemaakt gedicht in kunnen leveren bij het 
Lees Lokaal? De prijs is een beker met daarop het 
winnende gedicht van de school. 

 …. theater Poppekus zaterdag 7 juli niet in het Lees Lokaal voorleest maar in de 
Milieutuin op de tolweg? Ter ere van het 40-jarig jubileum van de Milieutuin van 
Uitgeest gaat Theater Poppekus daar op bezoek met de boswachter. Verzamelen rond 
14.00 uur in de Milieutuin. Geschikt voor iedereen van 2 tot 99 jaar.  

 …. Illustratrice Gertie Jaquet zaterdag 23 juni met kinderen vanaf 8 jaar originele 
stempels gaat maken? De kosten zijn €10 inclusief materiaal. Aanmelden kan via: 
info@leeslokaal-uitgeest.nl  

 
           
Zindelijkheid               
Weet u dat bedplassen veel voorkomt bij kinderen. Zeker één 
op de 6 kinderen van 6 jaar is ’s nachts nog niet droog. Bij 
kinderen van 9 jaar geldt dat voor één op de 15 kinderen. 
Bedplassen kan voor zowel ouders of verzorgers als voor het 
kind vervelend zijn. Gelukkig is er wat aan te doen, lees hier meer over bedplassen en over 
zindelijkheid.  
Bij vragen of zorgen kunt u altijd een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige 
verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 - 
12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur. 
 

mailto:info@leeslokaal-uitgeest.nl
https://www.ggdkennemerland.nl/-/media/ggdwebsites-2016/documenten/jgz/opvoedinformatie/infotekst-bedplassen-april-2018.ashx?la=nl-nl
https://www.ggdkennemerland.nl/-/media/ggdwebsites-2016/documenten/jgz/opvoedinformatie/folder_zindelijkheid_ouders_en_ko_digi_def.ashx?la=nl-nl
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