
     

Agenda 

14 juni   Schoolreisje groep 1 t/m 7 
16 juni   Oud Papier Actie 
17 juni   Vaderdag 
18 + 19 juni   Alle kinderen hebben vrij  
20 t/m 22 juni  Kamp groep 8 
20 t/m 29 juni  Cito-toetsweken 
22 juni   Het nieuwe Wisseltje gaat mee 
 
Om alvast te noteren 
2 t/m 6 juli   Kwartiergesprekken facultatief 
 
 
Nieuws van de directie  
Wat gaat de tijd toch ontzettend snel. We hebben net de meivakantie achter de rug en 
stomen nu al weer op naar de zomervakantie. Dat duurt natuurlijk nog wel even, maar voor 
je het weet is het weer zo ver. Op school zijn we druk bezig met alle voorbereidingen voor 
het nieuwe schooljaar, zo zijn we al aan het nadenken over de groepsindeling van komend 
schooljaar. We zitten nog midden in onze planning, maar ik hoop u in het volgende Wisseltje 
wat meer informatie te geven. Eén ding ga ik u wel alvast verklappen, we moeten helaas 
afscheid nemen van een heel fijne collega. Juf Else van de Berengroep gaat met pensioen. 
Dat vinden we uiteraard heel fijn voor haar, maar wat zullen we haar gaan missen! Verderop 
in ’t Wisseltje vertel ik u hier iets meer over. 
In deze laatste periode staat er veel op de planning. Binnenkort starten we weer met onze 
Citotoetsen, om de vooruitgang van de kinderen goed te kunnen volgen. De resultaten van 
deze toetsen vindt u terug op het rapport of kunt u bespreken tijdens de facultatieve 
kwartiergesprekken begin juli 
Naast de toetsen staan er ook nog veel leuke dingen te gebeuren. We hebben nog een 
schoolreisje op de planning staan, groep 8 gaat nog op kamp, we organiseren nog een 
wisselochtend waar de talenten van ouders centraal staan en natuurlijk wordt het schooljaar 
weer afgesloten met de musical van groep 8. Kortom, nog een paar drukke en gezellige 
weken! 
 

 



Donderdag 14 juni is het zover:  We gaan op schoolreis! 
 

Groep 1, 2 en 3 gaan naar het speelkasteel in Hoofddorp.  
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. Wilt u de 
kinderen een tas, voorzien van naam meegeven met daarin: 
een lunchpakket, een tussendoortje, voldoende drinken en 
verschoning.  
 
Vertrek bus: 8.45 uur 
Verwachte thuiskomst: 15.30 uur   
Noodnummer juf Else 0630066037 
 
 

Groep 4 en 5 gaan Koningin Julianatoren in Apeldoorn 
De kinderen worden om 8.20 uur op school 
verwacht. Wilt u de kinderen een tas, voorzien van 
naam meegeven met daarin: een lunchpakket, een 
tussendoortje en voldoende drinken. Bij regenachtig 
weer is het handig een regenjack mee te nemen.  
 
Vertrek bus om 8.30 uur 
Verwachte thuiskomst: 16.30 uur. Noodnummer juf Marit: 0633108742 
 
 

Groep 6 en 7 gaan naar het Avonturenpark in Hellendoorn.  
De kinderen worden om 8.20 uur op school verwacht. Wilt u de 
kinderen een tas, voorzien van naam meegeven met 
daarin: een lunchpakket, een tussendoortje en 
voldoende drinken. Bij regenachtig weer is het 
handig een regenjack mee te nemen. De kinderen 
mogen geen geld en ook geen mobiele telefoon 
meenemen.  
 
Vertrek bus om 8.30 uur 
Verwachte thuiskomst: 17.30 uur  Noodnummer juf Linda: 0640155558 
 
We hopen op een fantastische dag voor alle kinderen en duimen voor prachtig 
weer. 
 

 
Extra vrije dagen 
Alle kinderen hebben maandag 18 juni een extra vrije dag. Bij het maken van onze 
vakantieplanning hadden we nog wat uren over, dus hebben we er toen voor gekozen om in 
juni nog een extra vrije dag te plannen. De periode van de meivakantie tot de zomervakantie 
is lang en dan is het fijn als er nog even een vrij moment is. 
Voor de kinderen is dit een extra lang weekend, want ook op dinsdag 19 juni zijn ze nog vrij. 
De leerkrachten hebben dan een studiedag. 
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Afscheid Else 
Juf Else heeft ons aan het begin van het schooljaar laten weten dat dit haar laatste schooljaar 
zal zijn. Samen met haar man Tjeerd gaat ze lekker van haar pensioen genieten. Hoewel wij 
dat ontzettend jammer vinden, gunnen we haar dit van harte. 
Else heeft hier 19 jaar met heel veel plezier gewerkt en ze heeft al aangegeven dat ze de 
kinderen, de ouders en de collega’s gaat missen.  
Natuurlijk gaan we nog afscheid van haar nemen. We zijn de plannen aan het maken, maar 
kunnen die nog even niet met u delen (dan verklappen we het ook aan Else). We informeren 
u hierover deels in het volgende Wisseltje, de ouders van de Berengroep zullen een brief 
ontvangen. 
 
 
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden 
Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we binnen de ouderraad een aantal plekken 
voor nieuwe ouders. We hebben al een paar geïnteresseerde ouders langs gehad, maar er is 
nog plek. De ouderraad is een leuke groep ouders die met het team meedenkt over de 
feesten op school, helpen met het voorbereiden van het voorjaarsproject en ze leiden de 
avondvierdaagse in goede banen. We zijn met name op zoek naar een penningmeester en 
een secretaris. Aanmelden kan bij de voorzitter van de ouderraad Cune van der Zwaan 06-
52392919 of via carola.vandereng@isobscholen.nl . 
 
 
Inspectie 
Op maandag 14 mei hebben we de onderwijsinspectie bij ons op school gehad. Zij kwam naar 
aanleiding van een landelijk onderzoek naar onderwijs aan dyslectische kinderen. Zoals ik in 
het vorige Wisseltje al aangaf, zijn wij zelf tevreden over onze aanpak en dat geldt ook voor 
de ouders van kinderen met dyslexie. Uiteraard wilden we ook graag horen wat de inspecteur 
hiervan vindt. 
Zij is het helemaal met ons eens. Ze vindt dat we ons leesonderwijs goed op orde hebben, 
zodat we een goede basis leggen voor alle kinderen, om zo tot een hoog niveau van lezen te 
komen. De extra zorg die we daarnaast bieden aan kinderen met dyslexie is goed 
georganiseerd. Ze had ook nog een paar handige tips voor ons, waar we volgende schooljaar 
zeker mee aan de slag kunnen. Zoals ze zelf zei: ‘dit zijn echt details’. Kortom, we hebben een 
leerzame dag gehad met een mooi resultaat. 
 
 
Kamp groep 8 
Van woensdag 20 t/m vrijdag 22 juni gaan de kinderen van groep 8 op kamp. We gaan op de 
fiets naar de Stayokay in Egmond-Binnen. Een fijne plek die heel centraal gelegen is. We 
zitten vlak bij het strand en de duinen, het bos is om de hoek en er zijn leuke activiteiten te 
ondernemen in de omgeving. We hebben er zin in. 
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De Speeltrein 
Voorschool De Speeltrein draait nu bijna een schooljaar mee. We 
houden de thema’s aan van school en spelen met de kinderen vaak 
samen met de kleuters. 
Tussendoor zijn we met de groep op bezoek geweest bij een boerderij 
hier in de buurt. De kinderen hebben genoten, vooral van de ‘busreis’ 
erheen en op de tractor te mogen zitten! 
Alhoewel we nieuwe aanmeldingen goed kunnen gebruiken, werken 
we enthousiast door. Tot de zomervakantie ben ik de leidster van 

deze kinderen, maar ik ga het stokje overdragen aan Hilde Bakker. Ik heb hier met heel veel 
plezier gewerkt, maar ik ga me volgend schooljaar bezig houden met verschillende projecten, 
onder andere als poppenspeler. Dit kom ik uiteraard ook doen bij de kinderen van De 
Speeltrein. 
Komende tijd zijn we bezig met het thema ‘op reis’. We gaan picknicken, een koffertje en een 
verrekijker knutselen en nog veel meer....Kom gerust een keertje bij ons kijken. We zijn er op 
dinsdag- en vrijdagochtend.  Groet Marjan Padding 
 
 

Nieuws van de MR 
Tijdens de afgelopen MR-vergadering is er een stappenplan omtrent 
gezonde voeding gemaakt en besproken. Van zowel gezonde voeding als 
beweging is uit onderzoek gebleken dat dit bijdraagt aan de concentratie en 
leerprestaties van leerlingen. Welke stappen kan een school doorlopen om 

te komen tot goede afspraken met ouders, kinderen en het team over het eten en drinken 
op school? Het stappenplan geeft de school argumenten en een toelichting over het hoe en 
het waarom van een gezond voedingsbeleid. 
Ook uw meningen en ideeën zijn welkom. Spreek één van de MR-leden aan of stuur een mail 
naar mr@dewisseluitgeest.nl 
 
 
Wist je dat… 

 … het voorzeggen van een moeilijk leesbaar woord 
tijdens het samen lezen helemaal niet erg is? Het 
tempo blijft erin en het kind kan op toon blijven 
lezen. Het voorzeggen geeft een veilig gevoel, omdat het kind zich gesteund voelt. Dat 
komt het zelfvertrouwen ten goede en daarmee ook het lezen. 

 … het voorzeggen van een woord ook belangrijk kan zijn? Het kind zal daardoor geen 
verkeerd woordbeeld aan het woord plakken. De volgende keer zal het woord eerder 
worden herkend. 

 … theater Poppekus iedere eerste zaterdag van de maand om 14:00 uur een boek in 
het Lees Lokaal komt voorlezen? Het boek wordt met poppen nagespeeld en de 
kinderen hebben natuurlijk ook een rol. Zaterdag 1 juni om 14:00 uur wordt het boek 
‘Rambamboelie’ van Mies Bouwman voorgelezen. De toegang is altijd gratis. 
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