
     

Agenda 

27 april   Koningsdag: alle kinderen vrij  
30 april t/m 11 mei Meivakantie 
13 mei   Moederdag 
14 mei   Controle hoofdluis 
14 mei   Inspectiebezoek rond thema dyslexie 
18 mei   Wisselochtend 
19 mei   Oud Papier Actie 
22 mei   OR-vergadering, start 19.30 uur 
25 mei   Wisselochtend 
28 mei   Korfbalvereniging verzorgt de gymlessen 
29 mei   MR-vergadering, start 20.00 uur 
31 mei   Leerlingenraad 
1 juni    Nieuwe Wisseltje gaat mee 
 
 
Nieuws van de directie  
Wat gaat het schooljaar ineens hard. Zo zaten we nog 
midden in de winter en toen doken we vorige week 
plotseling de zomer in. Heerlijk toch, die paar warme 
dagen. Dat geeft wel aan dat we richting het einde van 
het schooljaar lopen.  
En dat klopt ook. Nu staat de meivakantie voor de deur 
en daarna hebben we nog 10 weken voor de boeg. In 
deze laatste periode voor de zomervakantie wordt uiteraard nog veel geleerd. Onze 
lesboeken zijn nog niet uit. In juni krijgen de kinderen dan nog de citotoetsen van ons 
leerlingvolgsysteem, maar we hebben ook tijd voor ontspanning. Het schoolreisje voor groep 
1 t/m 7 en het kamp voor de kinderen van groep 8 staat in juni gepland. In het volgende 
Wisseltje krijgt u daar meer informatie over. 
Nu gaan we echter eerst lekker genieten van een ontspannen meivakantie. Ik wens iedereen 
veel rust en plezier toe! 
 
 

 



Thema-bezoek inspectie 
Direct na de meivakantie staat een bezoek van de 
inspectie gepland. Dit is een thema-onderzoek 
rondom dyslexie. De inspectie voert dit onderzoek 
uit op 200 scholen verspreid door heel Nederland. 
Dit doen ze om te kijken hoe het dyslexie-
onderwijs over het algemeen in Nederland 
geregeld is. Als school krijg je wel een verslag van 

de bevindingen op jouw eigen school, maar dit wordt verder niet per school gepubliceerd. 
Dit is dus anders dan een regulier onderzoek, dan wordt de school echt beoordeeld. 
Natuurlijk zijn wij wel heel benieuwd wat de inspectie vindt van onze aanpak. Wij zijn zelf 
tevreden over onze aanpak en dat geldt ook voor de ouders die kinderen met dyslexie 
hebben bij ons op school, maar we hopen op goede tips om het in het vervolg nog beter aan 
te pakken. Deze dag is voor ons dan ook met name een dag om veel van te leren. Uiteraard 
zullen we u in het volgende Wisseltje informeren over het verloop van deze dag en de 
bevindingen van de inspectie. 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Jessica en ik stel mij even aan jullie voor. Na de 
meivakantie ben ik 4 dagen in de week in groep 8. 
Ik woon in Bergen samen met mijn kat. Toneelspelen vind ik 
erg leuk en daarom zit ik bij de theatergroep van Heiloo. Ik 
heb dus erg veel zin om met de kinderen van groep 8 met 
de musical aan de gang te gaan. Ook houd ik van tekenen en 
op vakantie gaan. Hiernaast staat een vakantiefoto bij de 
Cliffs of Moher in Ierland.  
Ik kijk er erg naar uit om iedereen te ontmoeten! 
Groetjes Juf Jessica 
 
 
OR zoekt dringend nieuwe leden  
Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we binnen de ouderraad een aantal plekken 
voor nieuwe ouders. Vindt u het leuk om samen met andere ouders mee te denken over de 

viering van Sinterklaas en Kerst, het 
voorjaarsproject mede voor te bereiden of ‘De 
Wissel in Beweging’ te ondersteunen, dan kunnen 
we uw hulp goed gebruiken. We zijn ook op zoek 
naar twee bestuursleden. We zoeken een 
penningmeester en een secretaris. Voor meer 
informatie of voor aanmelden kunt u contact 
opnemen met de voorzitter van de ouderraad, 
Cune van der Zwaan 06-52392919. U kunt ook 
mailen naar carola.vandereng@isobscholen.nl . 
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Controle hoofdluis 
Na iedere vakantie controleren de luizenpluizers alle kinderen op 
school weer op hoofdluis.  Meestal vinden we een enkele luis, maar 
de afgelopen periode hebben we wat vaker last van dit vervelende 
diertje gehad. We willen u dan ook vragen om uw eigen kind ook 
af en toe te controleren. Mocht u dan neten of luizen tegen komen, 
dan is goed kammen het meest belangrijk. Blijf dit kammen 
dagelijks herhalen, zodat ook de allerlaatste neten verdwijnen uit 
het haar. Wilt u meer informatie over de behandeling van hoofdluis, dan kunt u op de 
website van de GGD kijken. 
 
Perron Pauze 
Een vraag van de overblijf. Wil iedereen er voor zorgen dat de overblijfkaart op tijd in de 
brievenbus zit. Graag direct om 8.30 uur de kaart in de bus doen, zodat de overblijf weet 
hoeveel ouders er ingezet moeten worden. 
 
 
Nieuws van de MR 
Leden van de MR worden regelmatig door ouders aangesproken met het verzoek om meer 
aandacht te besteden aan gezonde voeding op school. Deze ouders vinden onder andere de 
traktaties vaak buitenproportioneel. Het vieren van een verjaardag is een feestelijk moment 
waarbij iets lekkers hoort, maar een zak vol snoep is niet gewenst. Vanuit de overheid wordt 
gezond eten ook gestimuleerd, omdat er steeds meer kinderen met overgewicht kampen. 
Kortom: de maatschappij verandert en de visie ten aanzien van voeding ook. Om dit te 
bespreken, staat het onderwerp ‘ Gezonde Voeding’  op de MR-agenda. De volgende MR-
vergaderingen zullen er door de MR-leden ideeën aangedragen worden die bij zullen dragen 
aan een visie omtrent gezonde voeding en traktatie.  Deze visie zal door school uitgedragen 
worden. 
 
Wist je dat… 
* … poëzie niet zwaar en lastig is , maar dat poëzie overal 
is? Binnen en buiten, thuis en op school, in de lucht en 
op de grond, op de radio en op tv. Je hoeft alleen maar 
goed te kijken en te luisteren. 
* … poëzie de mogelijkheid geeft tot het uiten van gevoelens en emoties? Poëzie kan troost, 
herkenning en erkenning bieden. 
* … poëzie kan heel grappig en ontspannend kan zijn? 
 
 
GGDFlits: Pesten  
Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen gepest of ze pesten zelf. 
Daarnaast zijn veel kinderen als ‘meeloper’ betrokken bij pesten. Kinderen die worden 
gepest krijgen vaak last van klachten zoals slapeloosheid, buikpijn, hoofdpijn en bedplassen. 
Lees op de website van de GGD wat u als ouder kunt doen om pesten tegen te gaan. De 



informatie is zowel voor ouders van kinderen die gepest worden, als voor ouders van 
kinderen die zelf pesten of meeloper zijn.  
Maakt u zich zorgen over pesten? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023 
7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00  
 
 

FILM ‘DE GROTE VRIENDELIJKE REUS’ (2016) naar het boek 
van Roald Dahl 
Leeftijd: 6 jaar en ouder 
De Grote Vriendelijke Reus, het wereldberoemde karakter van 
Roald Dahl, komt opnieuw tot leven. Het eenzame weesmeisje 
Sofie wordt ’s nachts plots uit haar bed gehaald. Voordat ze het 
weet zweeft ze aan de armen van de Grote Vriendelijke Reus. 
Sofie komt terecht in een magische reuzenwereld met een lieve 
reus, met een ietwat vreemd woordgebruik. 
INFORMATIE: 
Woensdag 2 mei van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open om 13.45 
uur.  
Kosten 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 en informatie: Tel.nr. 319020 en mail s.u.s@inter.nl.net . 
 
Sportdag voor groep 7 & 8 en 13+ 
Bubblevoetbal, bootcamp, kickboksen en nog veel meer! 
Jongerenwerk en de buurtsportcoach Uitgeest organiseren samen een sportdag in de 
meivakantie op donderdag 3 mei. Naast bekende sporten zullen er ook gave sportworkshops 
worden georganiseerd. Aanmelden is gewenst maar niet verplicht. Een e-mail kan gestuurd 
worden naar C.Thomas@alkmaarsport.nl. Om deze uitdagende sportdag mogelijk te maken, 
vragen we een kleine bijdrage van 2 euro. 
 
Ochtendprogramma                     Middagprogramma 
Groep 7&8                                         13+ jaar 
Tijd: 10:30 – 13:00                           Tijd 13:30 – 16:00                             
Bubblevoetbal                                 Bubblevoetbal 
Bootcamp                                          Bootcamp 
Streetdance                                      Kickboksen 
Panna Knock Out                            Panna Knock Out 
Knotshockey                                    Knotshockey 
 
Locatie: Niesvenstraat 16, 1911 VA Uitgeest (MHCU) 
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