
     

Agenda 

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 
5 t/m 9 maart  Kwartiergesprekken groep 2 t/m 7 
5 maart   Luizencontrole 
6 maart   Leerlingenraad 
6 maart   MR-vergadering, 20.00 uur 
13 maart   Opening van het voorjaarsproject 
16 maart   Het nieuwe Wisseltje gaat mee 
17 maart   Oud Papier Actie 
 
Nieuws van de directie  
In de afgelopen maand is er door de kinderen heel hard gewerkt. In de groepen 2 t/m 8 zijn 
de Cito-toetsen weer afgenomen en dat vraagt van de kinderen altijd een flinke inspanning. 
Daarna wordt door de leerkrachten heel hard gewerkt. Alle toetsen worden nagekeken, 
ingevoerd in de computer en geanalyseerd. Op basis van de Cito-toetsen en natuurlijk ook 
de toetsen die bij de reken- en taalmethode horen, maken we onze groepsplannen. 
 
Een groepsplan wordt per vak gemaakt, we hebben dus een groepsplan voor rekenen, taal, 
spelling en begrijpend lezen. In dit groepsplan staan de grote lijnen voor de komende 
maanden beschreven. Welke onderwerpen worden er besproken, welke leerstof wordt 
aangeleerd en welke niveaus zijn hierin aan te brengen.  
 
Onze daltontaak passen we hier ook weer op aan. De kinderen in groep 4 t/m 8 krijgen een 
taak op papier, die door de leerkracht digitaal is gemaakt. Hierin verwerken we de niveaus 
die we uit de groepsplannen halen. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen op hun eigen 
niveau de verwerking van de les kunnen maken. 
 
In de daltonflits staat meer informatie over onze taak. Daarin kunt u ook lezen hoe we de 
taak aanpakken in groep 1 t/m 3. Vanaf dit moment zult u met zekere regelmaat een 
daltonflits van ons krijgen, zodat u goed op de hoogte bent van alle daltonontwikkelingen. 

 



 
Hoofdluis 
De laatste tijd hebben we binnen de school wat vaker last van hoofdluis. Dat 
gebeurt zo nu en dan. Mooi moment om weer eens de aandacht op de 
behandeling van hoofdluis te vestigen. 

Stap 1: BEHANDEL 
Behandel het haar met een antihoofdluismiddel in combinatie met kammen.  
1. Haren voorover boven wit papier.  
2. Kam het haar van achter naar voren.  
3. Maak de kam weer goed schoon. 
Stap 2: HET HELE GEZIN 
Behandel de besmette gezinsleden met het middel, gebruik het niet preventief. 
Stap3: INFORMEER DE OMGEVING 
Waarschuw de school, dan kunnen ook andere ouders weer extra opletten.  
Stap 4: BLIJF ALERT 
Blijf de eerste 2 weken dagelijks kammen.  
 
Let op! Wassen en Stofzuigen is niet meer nodig. Luizen in je haar? Kammen maar ! 
 
MR 
De Open Dag op woensdag 21 maart valt dit jaar samen met de Daltondag en de 
gemeenteraadsverkiezingen.  
Zoals in het vorige Wisseltje reeds vermeld, staat de PR van de Wissel hoog op 
de agenda. Vanuit de MR worden hier voorstellen voor ingediend. Met het 
samenvallen van de gemeenteraadsverkiezingen en de Open Dag zien wij kansen voor 
positieve PR. Hier is echter de hulp nodig van de ouders. Het zou zeer waardevol zijn indien 
ouders posters en folders van de Open Dag thuis voor het raam of beter nog bij de vereniging 
of openbare gelegenheid waar u actief bent, zouden kunnen plaatsen. Deze posters en 
folders kunnen bij Carola of de leerkrachten opgehaald worden. 
 
OTO 
Bij dit Wisseltje krijgt u een blad met een inlogcode mee. Deze code hoort bij een online 
vragenlijst. Deze vragenlijst leidt u naar ons oudertevredenheidsonderzoek. Eén keer in de 
vier jaar nemen wij een onderzoek af om de tevredenheid te meten. Natuurlijk willen we 
graag van u horen waar u tevreden over bent, maar we willen ook weten waar u minder 
tevreden over bent. Met de uitslag van dit onderzoek gaan wij vervolgens weer aan de slag 
en proberen we onze zaken nog beter te organiseren. 
We vragen ook de kinderen om hierover mee te denken. In de bovenbouw vullen ook de 
leerlingen een vergelijkbare vragenlijst in. De uitslag hiervan wordt ook weer in de 
leerlingenraad besproken, zodat ook hier de goede ideeën uit gehaald kunnen worden. 
Ik hoop dat zoveel mogelijk ouders de vragenlijst willen invullen. We willen graag uw mening 
horen. Als het niet lukt met inloggen, dan kunt u om hulp vragen bij juf Carola. 
 
 



Voorjaarsproject: Afval is geen afval! 
Op dinsdag 13 maart openen we ons voorjaarsproject: afval is geen afval! Dit doen we met 
een hele leuke dag, de ‘let’s do it schooldag’. Op deze dag krijgen alle groepen lessen van 
gastdocenten rondom het thema: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we in Nederland 
in een schone leefomgeving kunnen wonen. Op deze dag is er voor de kinderen van groep 1 
t/m 3 een poppenkastvoorstelling en krijgen de kinderen van groep 4 t/m 8 verschillende 
creatieve lessen. Daarna gaan de oudste kinderen aan de slag in de 
wijk. Daar kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken. Als u zin heeft 
om ons op deze dag te komen helpen, dan kunt u zich aanmelden 
bij de leerkracht. 
De weken die hierop volgen staan allemaal in het teken van ons 
project. Ik noem hier alvast een aantal belangrijke momenten: 

 Excursie voor groep 1 t/m 5 naar het strandvondstenmuseum in Castricum 
De groepen 1/2 op woensdag 14 maart 
De groepen 3 en 4 op vrijdag 16 maart 
Groep 5 op maandag 19 maart 

 Excursie voor groep 6 t/m 8 naar Parnassia in Bergen aan Zee 
Data zijn nog niet bekend 

 Afvalloze dag (dus geen pauzehapje in plastic mee) 
Woensdag 28 maart 

 Afsluiting van het project met een fantastische voorstelling door alle kinderen 
Donderdag 5 april, tijdstip: einde van de middag of begin van de avond 

U ziet dat nog niet alle tijden en data bekend zijn. U hoort van de leerkracht van uw kind de 
juiste momenten, zodra ze bij ons bekend zijn. We hebben heel veel zin om met ons project 
aan de slag te gaan! 
 
Rapport  
Volgende week vrijdag krijgen alle kinderen hun rapport weer mee naar huis. In de week na 
de voorjaarsvakantie volgen de kwartiergesprekken.  
 
Kwartiergesprekken 
Naar aanleiding van het rapport wordt u altijd uitgenodigd voor een oudergesprek. Tijdens 
dit gesprek krijgt u aanvullende informatie over de behaalde resultaten in de les en bij de 
Cito-toetsen. U krijgt dan ook de Cito-grafieken van uw eigen kind te zien. Hierop is zichtbaar 
hoe de ontwikkeling verloopt. 
De gesprekken vinden plaats in de week na de voorjaarsvakantie, van 5 
t/m 9 maart. U kunt zich via de website inschrijven voor de 
oudergesprekken. U ontvangt van ons eerst een mail, zodat u weet 
wanneer de inschrijving geopend is. 
 
VO-gesprekken groep 8 
De ouders van de kinderen van groep 8 krijgen in de week van 19 t/m 23 februari het 
definitieve eindadvies van de basisschool te horen. Dit advies baseren wij op de kennis die 
we in de afgelopen 8 jaar over uw kind hebben opgedaan. Daarnaast maken wij gebruik van 



de gegevens van de NIO-toets. Dit is een toets waarmee de intelligentie van ieder kind wordt 
bekeken. Samen maakt dit ons plaatje compleet. 
Het advies wordt voorbereid door de leerkracht van groep 8 samen met de intern begeleider. 
 
Te laat komen! 
We merken de laatste tijd dat er veel kinderen te laat in de klas komen. We willen heel graag 
om 8.30 uur starten met de lessen, maar vaak wordt het een paar minuten later. Nu scheelt 
een paar minuten op een dag niet zo heel veel, maar als dat meerdere dagen per week 
gebeurt, kost ons dat veel lestijd. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd in de klas is, zodat 
wij optimaal les kunnen geven. 
 
Open dag 
Kent u nog ouders met kinderen jonger dan vier jaar? Misschien kunt u ze informeren over 
onze open dag. De open dag staat gepland op woensdag 21 maart en loopt van 9.00 – 12.30 
uur. Er kan dan een kijkje genomen worden in de school, terwijl alle kinderen aan het werk 
zijn. De rondleiding wordt verzorgd door de directie in samenwerking met kinderen van 
groep 8. 
 
Wist je dat…  

• …. we nog steeds het liefst van papier lezen?    
• …. we een papieren boek als prettiger ervaren, omdat het letterlijk houvast geeft? Je 

kunt bijvoorbeeld zien en voelen hoe ver je bent en hoe dik of dun een boek is.  
• …. tekst op papier een andere manier van kijken vergt, waardoor het vervolgens 

informatie beter verwerkt en het brein de informatie beter onthoudt en opslaat? 
 
GGDFlits over mediaopvoeding 
In oktober 2016 deden 1700 ouders mee met het onderzoek ‘Digitale mediaopvoeding’ van 
GGD Kennemerland. De belangrijkste uitkomsten waren: 

 44% van de ouders wil graag informatie of advies over het digitale mediagebruik van 
hun kind. 

 Ouders vinden de informatie van professionals nuttiger dan dat van familie, vrienden 
en internet. 

 41% van de ouders die informatie willen, krijgt dat niet van professionals terwijl ze dat 
wel graag willen.  

 
FILM VOOR KINDEREN MET HUN OPA EN OMA  
Op woensdag 28 februari (voorjaarsvakantie) wordt de prachtige film ‘Lange Leve de 
Koningin’ gespeeld in dorpshuis De Zwaan. 
INFORMATIE: 
Woensdag 28 februari van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur. Kosten voor 
kinderen € 1,-- incl. limonade en wat lekkers en opa’s en oma’s € 3,-- incl. koffie/thee en 
cake in de pauze. Locatie: Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest.  
Kaartverkoop: vooraf op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, 1ste etage 
Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest of aan de zaal. Contact: Tel.nr. 319020.  
 


