
     

Agenda 

29 jan t/m 2 feb  Citotoetsweek 
1 februari   OR-vergadering, 19.30 uur 
8 februari   Studiedag, alle kinderen zijn vrij  
16 februari   Nieuwe Wisseltje gaat mee 
17 februari   Oud Papier Actie 
19 t/m 23 februari VO-gesprekken groep 8 
23 februari   Rapport mee 
26 feb t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 
 
Nieuws van de directie  
Hoewel we nog midden in de winter zitten, kijken 
we op school al weer vooruit richting het voorjaar. 
We zijn namelijk begonnen met de 
voorbereidingen van ons voorjaarsproject. Het 
thema voor dit jaar is al bekend, we gaan met de 
hele school werken rond het thema afval.  
 
De opening van ons project zal plaatsvinden op dinsdag 13 maart. We gaan dan met alle 
kinderen starten met een projectdag rond zwerfafval en plastic soep. Dit doen we samen 
met ‘Let’s do it’, een organisatie die kinderen van 4 tot 12 jaar bewust maakt van de 
noodzaak van schone steden, dorpen en zeeën. Ze maken kinderen bewust dat iedereen daar 
samen aan moet werken. Dat doen ze door in één dag een belevenisprogramma aan scholen 
aan te bieden.  Deze dag zullen we zowel in als buiten de school met dit thema aan de slag 
gaan. Meer informatie over deze dag en ook over de rest van ons programma volgt in de 
komende Wisseltjes. 
 
We kunnen wel vooruit kijken naar het voorjaar, maar voorlopig zitten we nog midden in de 
winter. En ondanks de kou, de wind en de regen zijn we ook buiten de school nog steeds 
bezig met het veranderen van ons schoolplein. U heeft het waarschijnlijk al gezien, rond het 
voetbalveld staat nu een mooi hek. Hierdoor voelt het voor de kinderen nu als een echt 
voetbalveld. Een flink deel van dit hek is betaald door de OR, van de opbrengst van het oud 
papier. We zijn heel blij met ons nieuwe hek! 

 



Afscheid juf Dagmar 
Op donderdag 1 februari start juf Dagmar met haar nieuwe baan in 
Den Helder. Op dinsdag 30 januari is haar laatste werkdag hier op 
school. Op deze dag neemt zij afscheid van de kinderen in haar klas. 
Als u ook nog afscheid van Dagmar wilt nemen dan kan dat op 
maandag 29 januari en dinsdag 30 januari na schooltijd. Zij is dan 
in haar klas. Met het team nemen wij natuurlijk ook afscheid van 
Dagmar. We gaan gezellig samen met haar lunchen. 
 
Op maandag 5 februari zien de kinderen dan een nieuw gezicht 
voor de klas, juf Jolanda Bakker komt ons team op De Wissel 
versterken. Juf Jolanda heeft de afgelopen jaren gewerkt op het 
voortgezet onderwijs, nadat ze jarenlang in het basisonderwijs had 

gewerkt. Ze wil graag weer aan de slag op een basisschool.  
 
Wij wensen juf Jolanda heel veel plezier en succes toe bij ons op school. 
 
 
Cito-toetsweken 
De eerste toetsweek is al weer achter de rug, volgende week maken we de laatste toetsen 
af. Twee maal per jaar, in het midden en aan het einde van het schooljaar doen de leerlingen 
van groep 2 t/m 8 mee aan de Citotoetsen. We toetsen rekenen, spelling, begrijpend lezen 
en technisch lezen. Hieruit komt een niveau dat aangegeven wordt met de Romeinse cijfers 
I t/m V, waarbij I het hoogste niveau is en V het laagste. Deze scores vindt u ook terug op het 
rapport van uw kind. In de kwartiergesprekken die vlak na de voorjaarsvakantie plaatsvinden, 
worden de resultaten nog verder toegelicht. 
 
 
Studiedag 8 februari 
Op donderdag 8 februari hebben alle leerkrachten van De Wissel een 
studiedag. Op deze dag gaan we met het team aan de slag met een 
aantal onderwerpen die op onze vergaderplanning staan. Daarnaast 
hebben we tijd om alle Cito-toetsen te verwerken en te starten met 
het schrijven van de rapporten voor de kinderen. Een nuttige dag 
voor ons, een heerlijk vrije dag voor de kinderen. 
 
 
VO-gesprekken groep 8 
In de laatste week voor de voorjaarsvakantie vinden de VO-gesprekken in groep 8 plaats. Dit 
is het laatste gesprek voordat uw kind ingeschreven moet worden op een school voor 
voortgezet onderwijs. De open dagen op alle scholen zijn nu in volle gang en ook onder 
schooltijd gaan de kinderen op diverse scholen kijken. Allemaal om straks een goede keuze 
te maken. Dit is altijd een spannende periode. Als in maart alle kinderen ingeschreven staan, 
kan de druk een beetje van de ketel. Dan komt er langzamerhand wat meer tijd vrij om de 
musical en het kamp voor te gaan bereiden. 



Digitaal Wisseltje 
Nog even een herhalingsbericht: Vanaf de zomervakantie krijgt u ’t Wisseltje alleen nog via 
de mail. U kunt hem ook via de schoolapp lezen. Per september stoppen we met ’t Wisseltje 
meegeven op papier. Bent u nog niet aangemeld op onze website, doe dat dan snel! 
 
 
MR 
De Open Dag van onze school op 21 maart 2018 staat nog niet direct voor 
de deur, maar toch stond het de afgelopen MR-vergadering al wel op de 
agenda. Voor vele ouders is dit de eerste kennismaking met de school en het 
is dus van groot belang om deze zo goed mogelijk in te vullen en te 
communiceren. Nog steeds schijnen er namelijk mensen in Uitgeest te wonen die niet van 
het bestaan van De Wissel af weten. In de onzekere en onduidelijke tijden rond de scholen 
in het dorp willen we onder andere onze stabiele situatie, rust en zekerheid uitdragen. 
De opkomst op de Open Dag afgelopen jaar was de grootste sinds jaren. De input van de MR 
heeft daar zeker aan bijgedragen. Ondanks dit behaalde succes zijn er voldoende 
mogelijkheden om de Open Dag nog beter onder de aandacht te brengen. Toekomstige 
ouders kunnen we daarmee namelijk een goed beeld geven van hetgeen ze kunnen 
verwachten als ze voor onze school kiezen. De eerste adviezen en ludieke mogelijkheden 
hiervoor, zijn in de afgelopen MR aangekaart. 
 
 
Gefeliciteerd 
Deze knappe kinderen uit groep 6 en 7 
hebben afgelopen week allemaal hun 
typ-diploma gehaald. 
De afgelopen weken hebben ze iedere 
maandagmiddag bij ons op school les 
gehad van een echte typ-juf. Daarnaast 
moesten ze thuis natuurlijk ook nog 
hard oefenen. En dat heeft resultaat 
gehad, zoals u kunt zien. 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
 
 

Wist je dat… 

 …. elke dag lezen echt niet saai is? Door 
kinderen dagelijks te laten lezen krijgt het kind de 
mogelijkheid zich in te leven in het boek.  

 …. lezen helemaal niet lang hoeft te duren 
om het leerzaam en prettig te laten zijn? Vervang dagelijks 10/15 minuten tv kijken of 
spelen op de tablet door het lezen van een boek.  



 …. het een misvatting is dat je een boek per se uit moet lezen? Een boek is geen 
oefening in geduld. Laat kinderen dan ook zelf een boek kiezen. Natuurlijk kun je ze 
boeken aanreiken, maar doe dat alleen als je denkt dat het echt bij ze past.  

 
 

Drumstel, gratis af te halen 
Tijdens de musical van groep 8 hebben we een drumstel 
te leen gekregen. We hebben nu gehoord dat we het 
drumstel mogen houden. Maar voor ons is het drumstel 
te groot om te bewaren. We willen dan ook graag het 
drumstel aan een echte liefhebber geven. Wie als eerste 
reageert naar carola.vandereng@isobscholen.nl mag 
het drumstel gratis komen ophalen. 
 

 
Sportspektakel in de voorjaarvakantie 
 Woensdag 28 februari organiseert de buurtsportcoach van Uitgeest een Sportspektakel in 
Sporthal de Zien in Uitgeest. Speciaal voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar wordt deze 
sportieve dag in de voorjaarsvakantie georganiseerd. 
Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen de kinderen meedoen aan diverse sportclinics, terwijl zij 
zich tussendoor vermaken op diverse luchtkussens en met andere sportieve activiteiten. 
De toegang tot het evenement bedraagt € 3,50 per kind. 
Kom deze middag lekker racen op de stormbaan en probeer verschillende sporten bij de 
clinics! 
 
 
Super ‘Carnaval’ zaterdag in speeltuinvereniging ‘ kindervreugd ‘ Uitgeest.  
Kom verkleed in je gekste uitdossing! 
3 februari is het weer Super ‘Carnaval’ zaterdag. Het wordt weer een groot feest in 
Kindervreugd met leuke activiteiten. Dit is het programma: 
9.30 uur zaal open. 
10.00-12.00 uur carnaval. Lekker hossen. 
12.00-12.30 uur bingo. 
12.30-13.30 uur lunch. 
13.30-14.30 uur workshop. Hier gaan we Victoriaanse 
maskers maken. 
Inschrijven voor deze knotsgekke dag kan je van 25 januari 
tot en met 1 februari. 
We hopen jullie allemaal te zien! 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de speeltuin, 
www.speeltuinuitgeest.nl 
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