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Agenda 
14 oktober  De Wissel Doet 
17 oktober  Jaarvergadering OR, 19.30 uur 
17 oktober  MR-vergadering, 20.00 uur 
20 oktober  Luizenzak mee naar huis voor de was 
23 t/m 27 oktober Herfstvakantie 
30 oktober  Luizencontrole 
31 oktober  Vergadering leerlingenraad 
1 november  Regiodag dalton Noord-Holland 
1 november  Wisselochtend 1 lampionnen 
2 november  NIO-toets groep 8 
4 november  Oud Papier Actie 
8 november  Wisselochtend 2 lampionnen 
10 november  Nieuwe Wisseltje gaat mee 
 
Nieuws van de directie 
Wat vliegt de tijd… 
Zo zijn we net gestart met het nieuwe schooljaar, zo 
staat de herfstvakantie al weer voor de deur. Na de 
herfstvakantie begint altijd de meest spannende 
periode van het schooljaar. We gaan van het maken 
van lampionnen, via Sinterklaas naar de kerstbomen. 
Wij proberen in deze periode zoveel mogelijk rust in te bouwen. Tussen alle feesten 
in even geen gekke dingen in de klas. Helpt u mee, zeker bij de jongere kinderen? 
Voordat het echter zo ver is, gaan we morgen met een groep enthousiaste ouders 
aan de slag op het schoolplein. We frissen de geschilderde onderdelen weer op, 
leggen tegels recht en verplaatsen fietsenrekken. We noemen dit: ‘De Wissel Doet’. 
We gaan aan de slag tussen 12.00 uur en 16.00 uur. Heeft u nog een uurtje over, 
kom gerust even langs. Vele handen maken licht werk! 
En weet u het nog: iedere dag dat ik aanwezig ben, heb ik een inloopmoment tussen 
8.30 – 9.00 uur. Kom gerust even langs als u een vraag heeft, iets wilt melden of 
gewoon voor een gezellig praatje. Op de deur van mijn kantoor hangt een overzicht 
van mijn werkdagen voor de komende twee weken. 
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Jaarvergadering OR 
Op dinsdagavond 17 oktober staat de jaarvergadering van de ouderraad gepland. 
Tijdens deze vergadering zijn alle ouders van harte welkom. De onderwerpen die 
besproken worden:  

• Jaarverslag 

• Financieel verslag 

• Ouderbijdrage 

• Plannen voor het komende jaar 
Vindt u het interessant om te komen luisteren, dan kunt u om 19.30 uur terecht in de 
koffiekamer. 
 

Bestrijding hoofdluis 
Samen werken we hard aan het zoveel mogelijk bestrijden van 
hoofdluis. De kinderen hangen dagelijks hun jas in hun 
luizenzak. Na iedere vakantie worden alle kinderen weer 
gecontroleerd door de luizenouders en u geeft ons snel door als 
er toch een hoofdluis gevonden wordt. We geven iedere vakantie 
de luizenzak mee naar huis met de vraag of u de zak wilt wassen. 

Zo houden we de luizenzakken lekker fris. Is de zak erg versleten, vraag een nieuwe 
aan de leerkracht. 
Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die willen helpen met luizenpluizen. Het kost 
niet veel tijd. U kunt zich aanmelden bij Jolanda, 06-44400622. 
 
Leerlingenraad 
Op dinsdag 31 oktober vergadert de leerlingenraad tussen 12.00 en 13.00 uur. Iedere 
zes weken komt de raad bij elkaar, onder begeleiding van twee leerkrachten. De 
kinderen in de raad bepalen gezamenlijk welke onderwerpen besproken worden. 
Afgelopen vergadering is het gegaan over pesten en hoe we daar op school het beste 
mee om kunnen gaan. 
De kinderen die in de leerlingenraad zitten, informeren hun klasgenoten en de jongere 
groepen over de onderwerpen die besproken zijn. Ook mogen de andere kinderen 
onderwerpen doorgeven die ze graag willen laten bespreken in de leerlingenraad. 
 
Regiodag dalton 
Twee à drie keer per jaar organiseert de daltonvereniging 
Noord-Holland (waar juf Carola voorzitter van is) een 
bijeenkomst passend bij dalton. Op woensdag 1 
november zijn de daltoncoördinatoren en de Intern 
Begeleider hiervoor uitgenodigd. Dit betekent in ons geval 
dat juf Marion, juf Mary en juf Marit deze dag afwezig 
zullen zijn. Uiteraard wordt er voor vervanging gezorgd. 
Thema van deze dag: Wat maakt een intern begeleider een dalton intern begeleider? 
En natuurlijk stellen we ons dan ook de vervolgvragen: Waar bevindt zich de overlap 
met de daltoncoördinator? Hoe ziet de structuur er op een daltonschool uit tussen ib 
– dalton coördinator – directie? Wie is waar verantwoordelijk voor?  
Het belooft een interessante dag te worden. 
 



 
Wisselochtend lampionnen 
We gaan weer knutselen aan onze lampionnen. De kinderen mogen zelf kiezen welke 
lampion ze gaan maken, ze hoeven dus niet in hun eigen groep te blijven. Mooi om 
te zien dat alle leeftijden door elkaar zitten en dat iedereen elkaar helpt. 
 

NIO-toets groep 8 
De kinderen van groep 8 worden op 2  november 
extra getoetst, net als voorafgaande jaren. De 
NIO-toets meet de capaciteiten van de kinderen. 

Hiermee krijgen we aanvullende informatie over ieder kind, bovenop de informatie die 
we zelf verzamelen met de methodetoetsen en de Cito-toetsen. De kinderen hoeven 
hier niet extra voor te leren. 
 
Kaftouders gezocht 
Ieder schooljaar krijgen we heel veel nieuwe boeken binnen. Leesboeken voor onze 
bibliotheek of boeken voor een nieuwe methode. Al deze boeken moeten gekaft 
worden en daar hebben we hulp bij nodig. Dat kan onder schooltijd op school of u 
kunt een stapel boeken mee naar huis nemen. U kunt zich met een appje aanmelden 
bij Edmunda (moeder van Matthijn, groep 4) op nummer 06-54735604. 
 
Ramen beschilderen 
We willen graag weer een leuke schildering op onze ramen. Vindt u het leuk om 
daarmee te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij juf Jannie. 
 
Nieuws van ons bestuur: Verzekering voor de leerlingen  
De ISOB heeft zelf een goed basispakket verzekeringen afgesloten. In aanvulling 
hierop wordt vaak de vraag gesteld of schade aan eigendommen van leerlingen 
verzekerd is, bijvoorbeeld schade aan omgevallen fietsen, merkkleding of aan het 
eigen mobieltje of laptop. Dat is vaak niet het geval. Als leerlingen elkaars of hun 
eigen spullen beschadigen, valt het zelden of nooit onder aansprakelijkheid van de 
school. Hiervoor bestaat er een scholierenverzekering, die wel al dit soort materiële 
schades dekt: op school en zelfs onderweg van huis naar school (en vice versa). U 
dient dit product zelf af te sluiten. Op de website van AON staat meer 
informatie: https://www.aononderwijs.nl/scholieren/ 
 
 
Wist je dat… 

• ….. schrijver Harald Timmer alle 
kinderen uit de onderbouwgroepen van 
Uitgeest heeft voorgelezen tijdens de 
Kinderboekenweek? 

• …..zijn komst tot stand gekomen is 
door de samenwerking tussen het Lees Lokaal en de vijf basisscholen in 
Uitgeest? 

• …..de boeken van het Wiebelmannetje en Stekel van Harald Timmer nu ook 
verkrijgbaar zijn in het Lees Lokaal? 

 

https://www.aononderwijs.nl/scholieren/


Informatie van gymnastiekvereniging Unitas 
Unitas Uitgeest geeft elke woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur in de gymzaal van 
OBS de Wissel kleutergymnastieklessen voor kinderen van 4-6 jaar. De kleuters 
kunnen werken aan hun motorische vaardigheden, zoals springen op mini trampoline, 
draaien, rollen en zwaaien aan de toestellen. Er is ook een grote trampoline 
beschikbaar om op te mogen springen en een salto te leren. U mag samen met uw 
kind en/ of oppaskinderen, in de kleuterleeftijd, komen meedoen aan een proefles. 
Kijk vooral op www.unitasuitgeest.nl. 

 
 
Tip voor een leuk uitje 
Toneelgroep Expressie speelt: De huilende spiegel, het langverwachte vervolg op 
Sneeuwwitje. 
Sneeuwwitje is een jaar geleden getrouwd. En omdat ze nu een kindje verwacht, wil 
ze het graag weer goed maken met de boze koningin. Ze stuurt alvast de hofnar en 
twee schoonmaaksters vooruit om haar paleis eens flink te laten poetsen. De hofnar 
vindt de scherven van de pratende spiegel en besluit deze weer aan elkaar te lijmen. 
Of had ‘ie dat beter niet kunnen doen…? 
  
‘De huilende spiegel’ is een spannende en grappige voorstelling voor kinderen vanaf 
6 jaar. 
Wanneer en waar? 
Zaterdag 14 en zondag 15 oktober om 14.00 uur in basisschool De Klimop, 
Rooseveltlaan 1, Castricum. De voorstelling duurt ca. 60-75 min. 
Entreeprijs? 
4 euro p.p. (voor jong en oud). Let op: ieder zesde kind per reservering gratis! En 
komt u een kinderfeestje bij ons vieren? Vermeld dit bij de reservering, dan verzorgen 
wij een leuke attentie. 
Meer info en reserveren? 
Mail of bel Saskia van Dongen via saskia@toneelgroepexpressie.nl of tel. 0251-
252751. Zie ook www.toneelgroepexpressie.nl  
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