
     

Agenda 

17 maart   Oud Papier Actie 
20 maart   Wisselmiddag rond thema afval 
21 maart   Open dag voor nieuwe ouders 
21 maart   Nationale daltondag 
26 maart   OR-vergadering, start 19.30 uur 
27 maart   Wisselmiddag rond thema afval 
30 maart   Goede vrijdag, alle kinderen vrij  
2 april   Tweede paasdag, alle kinderen vrij  
5 april   Afsluiting voorjaarsproject 
6 april   Nieuwe Wisseltje gaat mee 
9 t/m 13 april  Gesprekken ouders groep 1 
14 april   Oud Papier Actie 
16 en 17 april  Schoolfotograaf 
 
 
Nieuws van de directie  
De eerste twee weken na de 
voorjaarsvakantie zitten er al weer op. 
We hebben allemaal genoten van een 
weekje vrij en we merken dat de 
kinderen en de leerkrachten er weer fris 
en fruitig tegenaan kunnen. Dat is maar goed ook, want er moet weer heel hard geleerd 
worden de komende tijd. 
Afgelopen dinsdag zijn we gestart met ons voorjaarsproject. De opening was een groot 
succes. Alle klassen hebben verschillende docenten langs gehad die ons iets geleerd hebben 
over plastic soep, de waarde van afval en we hebben flink opgeruimd in de buurt. De kleuters 
hebben naar een voorstelling gekeken over kabouter Zibbedeus die zo zijn eigen problemen 
heeft met opruimen.  
Tot 5 april zijn we in alle klassen bezig rond dit thema. Verderop in dit Wisseltje leest u hier 
wat meer over. U kunt ook kijken in de schoolapp, in de kalender zijn bijvoorbeeld alle 
excursies terug te vinden. 
 

 



Gesprekken ouders groep 1 
In de week van 9 t/m 13 april vinden de 
gesprekken voor de ouders van groep 1 plaats. De 
kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport 
mee, wij vinden het prettiger om de informatie 
over de kinderen met de ouders te bespreken. Op 
deze manier kan goed besproken worden hoe het 
met uw kind op school gaat en hoe het thuis gaat. 
 
 
Open dag 21 maart 
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. 
 
 
Oudervragenlijst 
Bij het vorige Wisseltje hebben we u een formulier met een code meegegeven. Deze code 
heeft u nodig om in te loggen voor het oudertevredenheidsonderzoek. We zijn uiteraard zeer 
benieuwd naar uw mening over de school, waar bent u tevreden over, wat kan er nog 
verbeterd worden.  
We willen u vragen om deze vragenlijst voor ons in te vullen. Het is niet veel werk, u bent 
met 10 minuten klaar. De antwoorden zijn voor ons erg waardevol. 
 
 
Op tijd op school komen 
In het vorige Wisseltje hebben we u gevraagd om te zorgen dat de kinderen op tijd in de klas 
zijn, zodat de lessen ook op tijd kunnen beginnen. We zijn erg blij met het resultaat. We 
merken dat steeds meer kinderen fijn op tijd zijn. Top! 
 

 
Schoolfotograaf 
In de agenda staan de twee dagen dat de schoolfotograaf bij ons op 
school langs komt al vermeld. In het volgende Wisseltje krijgt u van ons 
meer informatie over de precieze tijden en aanvullende tips. 
 

Nationale daltondag 
In Nederland zijn meer dan 100.000 kinderen die naar een daltonschool 
gaan. Alle daltonscholen in ons land zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Dalton Vereniging. Er worden regelmatig interessante 
bijeenkomsten georganiseerd rondom het daltononderwijs, waar 
leerkrachten van verschillende scholen bij elkaar komen. 
 



MR 
De open dag op woensdag 21 maart staat bijna voor de deur. Deze 
afgelopen week hebben alle kinderen een poster mee naar huis gekregen 
met de aankondiging van de open dag erop. Vanuit de MR kan niet genoeg 
worden benadrukt hoe belangrijk positieve PR is voor De Wissel. Het is 

daarom zeer waardevol dat de posters goed verspreid worden door heel Uitgeest. Posters 
kunnen thuis op het raam geplakt worden of nog beter bij de vereniging waar u actief bent, 
de winkel waar u boodschappen doet of de openbare ruimte waar nog plaats is voor een 
poster. Extra posters kunnen bij de leerkracht of Carola gevraagd worden. 
Binnen de MR is er ingestemd met het voorstel om de zittingsduur van de oudergeleding van 
de MR per direct te verlengen van drie naar vier jaar. 
 
Ouders gezocht voor de overblijf 
We zijn op school druk bezig met het schrijven van een goed plan hoe de overblijf er volgend 
schooljaar uit moet komen te zien. Er wordt in het team en in de MR over gesproken, er is 
overleg geweest met de overblijf en uiteraard hebben we ook de leerlingenraad gevraagd 
hun mening te geven. Langzamerhand komt er een mooi overzicht van de ideeën die er zijn 
om de overblijf op een andere manier te organiseren. Het plan is nog niet klaar, maar het 
vordert gestaag. Natuurlijk gaan we u hier verder over informeren zodra we met de 
uitwerking aan de slag gaan. 
Op dit moment zijn we wel alvast op zoek naar nieuwe ouders die onze overblijf willen komen 
versterken. Vindt u het leuk om samen met de kinderen een broodje op school te eten, om 
gezellig naar buiten te gaan of samen een spelletje te doen? Dan kunt u zich bij ons 
aanmelden. Dat kunt u doen door een mailtje te sturen naar 
carola.vandereng@isobscholen.nl  
 
 

Wist je dat…  
• …. dyslectici moeite hebben om het lezen onder de knie 
te krijgen, maar op andere gebieden vaak ‘beter’ zijn dan 
anderen?    

• …. er voor kinderen met dyslexie boeken in het Lees Lokaal staan? Deze boeken zijn speciaal 
aangeschaft voor kinderen die moeite hebben met lezen, maar ook plezier willen beleven 
aan het lezen.  
• …. lezen kinderen nieuwsgieriger en sociaal actiever maakt? Een goede basishouding om 
kennis te verwerven! 
 

Voorjaarsproject: Afval is geen afval! 
Zoals u al in de inleiding hebt kunnen lezen, zijn we afgelopen 
dinsdag gestart met ons voorjaarsproject. Gisteren en vandaag 
hebben we onze eerste excursies al gehad. In het schema op de 
volgende pagina ziet u alle geplande activiteiten staan. Naast deze 
activiteiten vindt er in alle klassen natuurlijk nog veel meer plaats. Kinderen gaan aan de slag 
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met dit thema tijdens veel verschillende lessen. Hier hoort u van uw kind vast nog veel meer 
over.  
Sommige groepen zijn nog op zoek naar ouders om te rijden naar het adres van de excursie. 
Als u ons hierbij wilt helpen, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. 
De afsluiting is voor alle kinderen en ouders gepland aan het einde van de middag op 
donderdag 5 april. Houdt u hier alvast rekening mee? We vinden het heel leuk als er veel 
ouders en grootouders komen kijken. 
 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

12 maart 
 

13 
Opening met  
Let’s do it 

14 
Stakingsdag 

15 
Wethouder 
Uitgeest  in  
groep 5 
 
Parnassia 
Gr. 7 
9.30 – 11.30 uur 

16 
Strandvondsten- 
museum 
Gr. 3  
9 – 10 uur 
 
Gr. 4 
10.30 – 11.30 uur 

19 
Onderzoeksweek: 
Hele week afval 
in de klas 
verzamelen en 
sorteren en in 
kaart brengen 
 
Strandvondsten-
museum 
Gr. 5 
9 – 10 uur 

20 
Wisselmiddag: 
Knutselen met 
afval 
Gr. 1 t/m 4 
Gr. 5 t/m 8 

21 
Open dag 

22 
Strandvondsten-
museum 
Gr. 1/2 Beer 
9 – 10 uur 
 
Gr. 1/2 Giraffe 
10.30 – 11.30 uur 

23 
Parnassia 
Gr. 8 
9.30 – 11.30 uur 

26 
Parnassia 
Gr. 6 
9.30 – 11.30 uur 
 
 
 
 
 
 

27 
Wisselmiddag: 
Knutselen met 
afval, vervolg 
 

28 
Dag zonder afval 
wat betreft de 
pauzehap 

29 
Vuilniswagen op 
school 

30 
Goede vrijdag 

2 april 
2e paasdag 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 5 
Afsluiting: 
16.30 -17.30 uur 
Voorstelling voor 
alle ouders in de 
gymzaal  

6 



 


