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Agenda 
11 november   Sint Maarten 
13 t/m 17 november  Kwartiergesprekken 
17 november   School versieren voor Sinterklaas 
22 november   OR-vergadering, 19.30 uur 
30 november   Show Mad Science 
1 december   Nieuwe Wisseltje gaat mee 
2 december   Oud Papier Actie 
5 december   Sinterklaasviering (continurooster) 
7 december   School versieren voor Kerst 
 
 
Nieuws van de directie 
Wat zag het er weer ontzettend 
gezellig uit op school tijdens het 
knutselen aan de lampionnen. 
Kinderen van verschillende 
leeftijden door elkaar, die elkaar 
over en weer aan het helpen zijn. Dit 
is echt dalton ten top, heerlijk! 
Ik wens alle kinderen een fijne 
avond toe, met heel veel liedjes en 
natuurlijk een lekker snoepje. 
 
Zoals u weet ben ik het afgelopen jaar deels op basisschool Teun de Jager in Schoorl 
aan het werk geweest. Inmiddels is bekend geworden dat daar een nieuwe directeur 
gevonden is. Zijn naam is Eric de Jager en hij gaat per 1 januari 2018 aan de slag. 
Dat betekent dat ik met ingang van het nieuwe jaar weer volledig aanwezig ben op 
De Wissel. Ik pak dan ook mijn klassentaak in groep 7 weer op. Ik ben daar iedere 
donderdag en vrijdag om de week. Juf Linda heeft een heel groot deel van dit jaar 
fulltime gewerkt in groep 7 om mijn afwezigheid te vervangen. Ik ben haar daar erg 
dankbaar voor.  
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Ik wil meteen van deze gelegenheid gebruik maken om al mijn collega’s te bedanken. 
Dankzij hun extra inzet en flexibiliteit is het afgelopen jaar heel goed verlopen. Lieve 
collega’s, dank jullie wel! 
 
Kwartiergesprekken 
In de week van 13 t/m 17 november staat de eerste ronde kwartiergesprekken van 
dit schooljaar gepland. Deze gesprekken zijn voor groep 1 t/m 7. Tijdens deze 
gesprekken wordt met nadruk gekeken naar het sociaal-emotioneel functioneren van 
uw kind, daarnaast is uiteraard ruimte voor de eerste resultaten van de 
methodetoetsen. De gesprekken van groep 8 over het voortgezet onderwijs staan 
gepland voor begin december. 
 
Hulpouders gezocht Sint en Kerst 
U heeft er al een mail over gehad, we gaan onze school weer mooi versieren voor 
ons Sinterklaasfeest en ons kerstfeest. Daar kunnen we natuurlijk wel wat hulp bij 
gebruiken. Vindt u het leuk om te helpen dan kunt u een mailtje sturen naar 
carola.vandereng@isobscholen.nl . 
 
School wordt geschilderd 
In de kerstvakantie wordt de hele school aan de binnenkant geschilderd. De 
bovenverdieping is in de herfstvakantie al gedaan. Om dit schilderen mogelijk te 
maken, moeten alle wanden vrij zijn. Tijdens het opruimen van de kerstversiering op 
vrijdag 22 december gaan we hier direct mee aan de slag. We hebben dus extra veel 
hulp nodig. 
 
SCHILDER GEZOCHT 
De leerlingenraad heeft een ontwerp gevonden voor 
de buddy bench. Dit is een vriendschapsbankje. 
Maar het moet ook nog geschilderd worden. Dus 
hierbij vragen wij namens de leerlingenraad iemand 
die het bankje wilt schilderen. 
Groetjes de leerlingenraad 
 
Show Mad Science 
Drie jaar geleden heeft Mad Science bij ons op school een fantastische techniekshow 
gegeven. Daarna hebben maar liefst 50 kinderen deelgenomen aan de 
buitenschoolse activiteiten van Mad Science. 
Omdat dit zo’n groot succes was, willen we dit nogmaals aanbieden. Op donderdag 
30 november komt Mad Science in onze eigen speelzaal een show geven, waar we 
met alle kinderen van de school naar gaan kijken. Na afloop van deze show krijgen 
de kinderen een folder mee naar huis, waarin meer informatie wordt gegeven over de 
naschoolse activiteit. Deze start na de kerstvakantie. 
 
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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Sinterklaasviering 
We hebben vernomen dat Sint met enkele Pieten de 
school een bezoek zal brengen. Op dinsdag 5 
december zullen we Sint verwelkomen. Wij draaien 
deze dag een continurooster. Dat betekent dat alle 
kinderen tussen de middag op school  blijven en dat ze 
vanaf 14.00 uur vrij zijn. De kinderen moeten voor deze 
dag een lunchpakketje meenemen. Ze eten met de leerkracht in de klas en er is dus 
geen overblijfkaart nodig. 
 
Surprises 
In de groepen 6 t/m 8 maken de leerlingen surprises voor elkaar. Dat is altijd reuze 
gezellig. De kinderen trekken  binnenkort hun lootje en kunnen dan aan de slag. Er 
wordt voor het cadeau een bedrag uitgegeven van maximaal 6 euro. Als de surprises 
klaar zijn, mogen ze vanaf donderdag 30 november al mee naar school genomen 
worden en worden ze tentoongesteld in de klas. Zo hebben we meer tijd om de 
prachtige creaties te bewonderen. 
 

 
MediaMasters 
In de week van 17 t/m 24 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 in Media Masters 

2017, het super spannende mediawijsheidspel voor groep 7 en 8. 
De MediaMasters Game is een gratis interactieve game die scholen een kans biedt 
om op een toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas aan de slag te 
gaan. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren die 
media bieden. Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. Daarnaast 
gaan de leerlingen zowel in de klas als thuis aan de slag met zogeheten 
MediaMissies. Dit zijn vragen en opdrachten die te maken hebben met thema’s op 
het gebied van mediawijsheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn sociale media, 
informatievaardigheden, programmeren, cyberpesten, vloggen en online 
samenwerken. 
Tijdens de opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media 
maken, media interpreteren en nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo 
worden zij met én van elkaar mediawijzer. 
Aan het einde van het spel ontvangen alle leerlingen een MediaMasters diploma, hét 
bewijs dat zij mediawijs met media om kunnen gaan. De klassen met de hoogste 
scores winnen een mooie prijs. 
 
Schoolplein na schooltijd 
Na schooltijd wordt ons schoolplein nog volop gebruikt door heel veel kinderen. Dat 
vinden we erg fijn. Om te zorgen dat we dit allemaal op een goede manier kunnen 
doen, is het verzoek om geen eten mee het plein op te nemen en niet te fietsen op 
het schoolplein. Zo blijft het voor alle gebruikers een fijne plek om te spelen. 
 



Wist je dat… 

 … je van een boek lezen nooit een straf moet 
maken? Op die manier gaat het kind het nooit 
leuk vinden. 

 … complimenten en prijzen wonderen doen? 
Geef je kind een compliment als hij een boek pakt en beloon hem als hij het 
boek ook uitgelezen heeft. Hartstikke knap toch! 

 … het belangrijk is dat een kind een boek zelf uitzoekt? Is het te moeilijk of 
alleen non-fictie? Geen probleem want als hij geïnteresseerd is, wil hij het juist 
uitlezen of gaat hij op zoek naar een ander boek. 

 
Weerbaarheidstraining voor kinderen in Uitgeest 
Op dinsdag 9 januari start een lessenreeks van 8 weken voor kinderen van 8 - 12 jaar 
in Sporthal de Zien. 
Op initiatief van de gemeente organiseert de buurtsportcoach in Uitgeest een 8-
weekse weerbaarheidscursus. Zij is weerbaarheidstrainer die werkt volgens de Rots 
& Water methodiek. De training weerbaarheid heeft een preventief en signalerend 
karakter en richt zich op grensoverschrijdend gedrag richting het individu zelf, maar 
ook naar anderen. Het doel is het vergroten van de mentale en fysieke weerbaarheid. 
In een weerbaarheidstraining worden jongens en meisjes weerbaarder, zelfbewuster 
en leren ze zich assertief op te stellen in onveilige situaties en tevens leren ze om te 
gaan met groepsdruk van vrienden. 
De lessen vinden wekelijks plaats van 16.00-17.00 uur, in Sporthal de Zien aan de 
Zienlaan 4 in Uitgeest. Kosten voor 8 weken bedragen 75 euro per deelnemer. 
Meer informatie over de trainingen kunt u opvragen bij Chantal Thomas, via 
c.thomas@alkmaarsport.nl of 0643041145. 
 
Ben jij het toneeltalent van “Kindervreugd”? 
De winteractiviteiten bij de speeltuin zijn weer begonnen, dus 
ook het kindertoneel voor jong talent. Samen met de kinderen 
wordt er geïmproviseerd en gerepeteerd voor een mooi 
toneelstuk. In maart wordt het toneelstuk uitgevoerd, dan mag 
iedereen komen kijken.  
Ben je 7 jaar of ouder en wil je graag toneel spelen, dan ben je van harte welkom op 
woensdagavond vanaf half zeven. (mogelijk wordt er ook een groep op de 
donderdag gestart). Aanmelden kan bij Gerda Pie op nummer: 06-46191683. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de speeltuin, 
www.speeltuinuitgeest.nl .  
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