
     

Agenda 

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 
 
3 september  Eerste schooldag 
8 september   Oud Papier Actie 
11 september  MR-vergadering, 20.00 uur 
12 t/m 14 september Kamp groep 8 
18 september  Nieuwjaarsreceptie 
21 september  Het eerste Wisseltje gaat mee 
 
 
Nieuws van de directie  
En dan heeft u al weer het laatste Wisseltje van het 
schooljaar in uw handen. Nog maar een weekje en dan 
gaan we met z’n allen genieten van zes heerlijke weken 
vakantie. De laatste paar dagen van het schooljaar staan 
altijd in het teken van afscheid nemen. We nemen 
afscheid van de kinderen van groep 8 en hun ouders, we 
nemen afscheid van een paar kinderen die gaan verhuizen 
en we nemen afscheid van juf Else. Zij gaat heerlijk van haar pensioen genieten. We wensen 
iedereen die de school gaat verlaten heel veel succes en plezier toe bij de nieuwe stap die ze 
gaan zetten. 
 
Het laatste Wisseltje is ook een moment om even vooruit te kijken. Eerst natuurlijk naar de 
zomervakantie die voor de deur staat en daarna weer naar het nieuwe schooljaar. In de 
agenda ziet u al een aantal nieuwe data staan die belangrijk zijn. In dit Wisseltje kunt u over 
een aantal van deze data al meer informatie lezen. 
 
Voor nu wens ik iedereen een heerlijke vakantie en we zien elkaar weer op maandag 3 
september.  

 



 
Laatste schooldag  
Voor de kinderen van groep 8 is dinsdag 17 juli hun laatste 
schooldag. Na de musical van maandag 16 juli helpen de 
kinderen van groep 8 op dinsdag nog met opruimen. In de 
loop van dinsdag nemen we dan met alle kinderen voor 
het allerlaatst afscheid van groep 8. 
 
Op donderdag 19  juli zwaaien we alle kinderen voor de 

laatste keer uit. Om 12.00 uur begint voor de kinderen van groep 1 t/m 7 de vakantie. We 
komen aan het einde van de ochtend met alle kinderen nog één keer bij elkaar op het plein. 
Dan krijgen de kinderen van de leerkrachten nog een kleine traktatie en wensen we elkaar 
een goede vakantie. De kinderen krijgen dan hun portfolio en hun luizenzak mee. Het 
portfolio zien we graag in september weer terug op school. Op maandag 3 september 
verwachten we alle kinderen weer op school in hun nieuwe klas.  
  
Gym volgend schooljaar  
Komend schooljaar geeft onze vakleerkracht juf Lisanne twee dagen 
gym aan de groepen 3 t/m 8. Op de eerste maandag na de vakantie 
wordt er al gymles gegeven. Denkt u aan het meegeven van de 
gymkleding en gymschoenen en vanaf groep 5 een handdoek, zodat 
de kinderen zich na de gymles even kunnen opfrissen?   
 

Schoolkamp nieuwe groep 8 
Al snel in het schooljaar, van 12 t/m 14 september,  gaan 
de kinderen van de komende groep 8 op schoolkamp. De 
organisatie is er al druk mee in de weer. De kinderen gaan 
op de fiets naar ‘Stayokay Egmond’. Dit hostel ligt vlakbij 
het strand, de zee en de Kennemerduinen. De eerste brief 
met informatie over het kamp is al meegegeven en de rest 
horen de kinderen in de eerste schoolweek. Het wordt 

zeker weer een prachtig kamp voor de kinderen. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op dinsdag 18 september houden we weer onze nieuwjaarsreceptie. Dit keer in iets 
aangepaste vorm. Er zijn twee rondes waarin u klassen kunt bezoeken. Eerst de onderbouw, 
daarna de bovenbouw. Als u niet in een klas bent, kunt u kiezen voor een korte lezing over 
social media. Vlak na de vakantie ontvangt u van ons een uitnodiging. 
 
Jaarverslag school en MR  
Op de website van de school vindt u de jaarverslagen van de MR en van de school. In het 
verslag van de school 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.  



In het verslag van de MR kunt u lezen over de onderwerpen die het afgelopen jaar in de 
vergaderingen besproken zijn.  
 
Laatste Wisseltje op papier 
Dit is dan echt het allerlaatste Wisseltje dat op papier meegegeven wordt. Voortaan ontvangt 
u de nieuwsbrief via de mail en natuurlijk kunt u hem ook lezen via de website of onze 
schoolapp.  

MR nieuwflits: 
Dit is alweer de laatste MR-nieuwsbrief van schooljaar 2017/2018. Het 
afgelopen jaar is er tijdens de MR-vergaderingen veel gesproken over de 
samenwerking met voorschool De Speeltrein, positieve PR van De Wissel 
en het thema Gezonde Voeding. De samenwerking met de voorschool 
en De Wissel verloopt goed en wordt steeds vanzelfsprekender. De open 
dag in april 2018 is matig bezocht en daar zal het komend schooljaar 

nogmaals goed naar worden gekeken. Het thema Gezonde Voeding is een actueel 
onderwerp geweest tijdens de laatste vergaderingen. De verwachting is dat begin volgend 
schooljaar een richtlijn gezond gedrag kan worden opgesteld en er een aantal stappen zijn 
gezet richting een gezonder beleid. 
Vanuit de gehele MR: fijne zomervakantie! 
 
Wist je dat…  
* …. uit onderzoek is gebleken dat het leesniveau 
stilstaat of zelfs terugzakt bij kinderen die in de vakantie niet lezen? Dit wordt de zomer-lees-
dip genoemd. 
* …. kinderen die wel veel in de vakantie blijven lezen, hun leesniveau behouden of zelfs 
vooruit gaan? Vergeet de (E)boeken dus niet in te pakken! 
* …. er ook tijdens de vakantie voldoende leesmogelijkheden zijn? Zoek samen informatie 
over een vakantieland of een uitje in de omgeving op. Laat je kind een recept voorlezen en 
uitvoeren. Strips lezen is ook lezen. Menukaarten, bewegwijzering, informatiebordjes in de 
dierentuin… zoek de mogelijkheden daar waar je naartoe gaat om het lezen actief te houden. 
 
Mad Science Zomerkamp, een goed idee! 
Geen dag is hetzelfde bij het WEIRD programma van Mad Science. Leer hoe je met huis-tuin-
en-keukenmaterialen de leukste chemische reacties kan opwekken. Experimenteer bij het 
aaseter jachtspel met je kennis van de dierenwereld. Ontrafel als jonge astronaut de 
mysteries van het zonnestelsel en ontdek hoe het menselijk lichaam functioneert. 
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en gezelligheid. 
Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf 
ontdekkingen doet. We gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek en natuurlijk 
gaan we ook naar buiten om te spelen en te experimenteren. 
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten! 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Van 23 juli t/m 30 augustus, van 9.00 – 16.00 uur 
• Vier dagen met een eigen thema 

https://inschrijven.mad-science.nl/
http://leeslokaal-uitgeest.nl/


• Op diverse gave locaties met professionele begeleiding 
• Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 
• Inclusief lunch, inclusief experimentjes voor thuis 
• Bekijk het digitale magazine 

         
Voetballen 
Wil je komen voetballen bij FC Uitgeest? Dat kan 
natuurlijk! Meld je tijdig aan als nieuw lid. Meer 
informatie over de contributie is te vinden op 
www.fcuitgeest.nl/contributie. Wedstrijdkleding wordt 
ter beschikking gesteld door de vereniging, hiervoor vragen wij een kleine bijdrage. 
Wil je meer informatie of een keer komen proeftrainen bij FC Uitgeest? Dat kan natuurlijk 
ook! Neem contact op met Vincent van den Berg, 06 - 226 033 17 of mail naar 
vincent.vandenberg@ziggo.nl. 
 

Haal nu je C in zee diploma! 

Hoe belangrijk is het om in zee jezelf te kunnen redden, 

met de gevaren van stroming en golven om leren gaan. 

Weet jij wat de vlaggen betekenen en hoe kom je uit een 

mui? In het kader van een veiliger strand organiseren De 

Witte Brug & Reddingsbrigade het eendaags programma C in zee. Doe jij ook mee? 

Het programma is bedoeld voor kinderen in het bezit van een geldig C-diploma of kinderen 

van 10 jaar of ouder, in het bezit van minimaal een A-diploma.   

 

Wanneer: 
Zondag 15 juli  

Zondag 22 juli  

Zondag 29 juli 

Zondag 12 augustus 

Zondag 19 augustus  

Zondag 26 augustus  

Zondag 2 september  

Het programma voltrekt zich van 12.30 uur tot ongeveer 14.30 uur op het strand en van 

15.00 uur tot 16.30 uur in het zwembad.  

 

Aanmelden: neem telefonisch contact op te nemen met de Witte brug telefoonnummer: 

0251653144. Let op! Er zijn maar een beperkt aantal plekken en VOL = VOL 

Belangrijke mededelingen:  

• Ouders dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn om hun kinderen op te halen tijdens 

de activiteiten op de reddingsbrigade post in verband met mogelijke calamiteiten.   

• De activiteiten op de post en in het zwembad zijn aparte onderdelen. De reis van 

strand naar zwembad dient zelf geregeld te worden en valt buiten de activiteit.  

 

http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp
mailto:vincent.vandenberg@ziggo.nl

