
       
 

Agenda 
2 december   Oud Papier Actie 
5 december   Sinterklaasviering (continurooster) 
6 december   Inloopuur tussen 8.30 – 9.30 uur 
7 december   School versieren voor Kerst 
11 december  Vergadering leerlingenraad 
12 december   Onderwijsstaking 
12 december  MR-vergadering, 20.00 uur 
21 december  Continurooster  
21 december  Kerstdiner 
22 december  Luizenzak en Wisseltje mee 
22 dec t/m 5 jan  Kerstvakantie 
8 januari   Luizencontrole + vluchtroute lopen 
9 januari   Start lessen Mad Science 
 
Nieuws van de directie 
Een vernieuwd uiterlijk voor ons vertrouwde Wisseltje. 
Ons nieuwe logo staat nu ook op deze nieuwsbrief. 
Vorig schooljaar hebben we dit logo laten ontwikkelen 
en dit schooljaar zorgen we er voor dat het logo steeds 
meer zichtbaar wordt. Op de website is ons nieuwe 
logo op de startpagina al te zien. Op de vervolgpagina’s nog niet, maar dat gaat niet lang 
meer duren. We zijn erg blij met ons nieuwe logo, waarin de oude nog steeds herkenbaar is, 
maar dan weer wat opgefrist. 
We hebben ook het lettertype van ’t Wisseltje aangepast. Alle belangrijke stukken die we op 
school maken, worden al een paar jaar in dit lettertype geschreven. Alleen voor ’t Wisseltje 
gold dat nog niet.  
Verder blijven we ’t Wisseltje natuurlijk op dezelfde manier gebruiken. We informeren u met 
korte stukjes tekst over de bijzonderheden van de komende periode. En we blijven voorlopig 
’t Wisseltje ook nog steeds op papier meegeven en niet alleen in de mail. We merken dat 
informatie op papier nog steeds het beste wordt gelezen. We hopen dat u de veranderingen 
prettig vindt. 
Ik wens u allen een heel fijn weekend toe! 

 



Sinterklaas 
Ondanks alle perikelen met het grote boek dat 
helemaal nat geworden is, heeft Sinterklaas ons 
gelukkig toch weer gevonden. Hij heeft ons laten 
weten dat hij onze school komt bezoeken op 
dinsdag 5 december. Wij lopen net als vorig 
schooljaar met alle kinderen van de school naar de 
sloot, want de pieten willen dit jaar graag op 

schaatsen aankomen. Ze hebben gehoord dat wij in Nederland wel eens een Elfstedentocht 
organiseren, dat willen ze wel eens meemaken!  
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om met ons mee te lopen om Sinterklaas welkom te 
heten. U mag uw kind eerst naar de klas brengen. De leerkrachten komen vervolgens met de 
hele groep naar buiten.  
Wij draaien deze dag een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school zullen 
blijven tussen de middag en dat ze vanaf 14.00 uur vrij zijn. De kinderen moeten voor deze 
dag een lunchpakketje meenemen. Ze eten met de leerkracht in de klas en er is dus geen 
overblijfkaart nodig. 
De eerste surprises zijn al uitgestald in groep 6, 7 en 8. Er komen er nog een paar bij. Kom 
gerust even een kijkje nemen, ze zien er namelijk weer prachtig uit! 
Op woensdag 6 december hebben we een inloopuurtje. De kinderen mogen 
wat later op school komen. U kunt uw kind brengen tussen 8.30 – 9.30 uur. 
 
School versieren voor Kerst 
Op donderdagavond 7 december wordt de school helemaal in kerstsfeer 
gebracht. Er hebben zich veel ouders aangemeld om ons hierbij te komen 
helpen. Daar zijn we ontzettend blij mee.  
 

Onderwijsstaking 
U heeft van ons bestuur eind november al gehoord dat 
er mogelijk nog een onderwijsstaking volgt. Op of net na 
5 december weten we het pas zeker maar als de staking 
doorgaat, is de school op dinsdag 12 december gesloten. 
Wij willen u vragen om op tijd te starten met het zoeken 

naar opvang voor uw kind. U kunt in geval van nood altijd contact opnemen met onze 
buitenschoolse opvang Kidsbest. Ook als u daar normaal gesproken geen gebruik van maakt. 
Wij hopen dat de onderwijsminister tegemoet komt aan onze eisen en dat het niet nodig is 
om te staken. 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Na de kerstvakantie krijgt u van mij meer informatie over het afnemen van een 
oudertevredenheidsonderzoek. Binnen ons bestuur hebben we afgesproken dat iedere vier 
jaar een tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Ons laatste onderzoek is uitgevoerd in 
schooljaar 2013 – 2014, dus al weer vier jaar geleden.  
Op dit moment zijn we ons aan het verdiepen in verschillende aanbieders en maken we 
uiteindelijk een keuze voor één onderzoek.  



School wordt geschilderd 
In de kerstvakantie wordt de hele benedenverdieping van de 
school geschilderd. Alle muren en alle kozijnen in de gangen en in 
de lokalen. Om te zorgen dat de schilders dit zonder problemen 
kunnen doen, moeten wij zorgen dat alle muren leeg zijn. 
Natuurlijk starten we daar al lekker op tijd mee, maar het meeste 
werk zullen we op donderdagavond 21 december doen, na afloop 

van het kerstdiner. Heeft u dan toevallig een uurtje over om de leerkrachten hiermee te 
helpen, dan stellen we dat enorm op prijs. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw 
kind. 
 
Luizenzak mee 
Voor iedere vakantie geven we de kinderen altijd hun luizenzak mee. We willen u vragen om 
tijdens de vakantie de luizenzak te wassen, zodat de zakken na de vakantie weer lekker fris 
aan de kapstok hangen. 
 
Technieklessen Mad Science 
Gisterochtend hebben we met alle kinderen van de school 
gekeken naar een fantastische voorstelling van Mad Science. Deze 
organisatie geeft technieklessen op scholen en in buurthuizen. Uw 
kind heeft een flyer van Mad Science meegekregen waarin 
naschoolse lessen worden aangeboden. U kunt uw kind hiervoor 
aanmelden (als dat u leuk lijkt). De lessen starten op dinsdag 9 januari. 
 
PR 
Wij zijn trots op onze school en willen dat heel veel ouders in Uitgeest laten weten. Ook (of 
juist) ouders die hun kind nog niet bij ons op school hebben. Zo zorgen we er onder andere 
voor dat we met grote regelmaat in ‘De Uitgeester’ staan. Dit doen we met de fijne hulp van 
Josine, de moeder van Vince uit groep 3. 
Verder hebben we het afgelopen schooljaar hard gewerkt aan onze informatievoorziening. 
We hebben een prachtige nieuwe folder laten maken, posters laten drukken en een nieuw 
logo laten ontwikkelen. Als u een plek kent in Uitgeest waar folders van onze school mogen 
liggen of waar een poster opgehangen mag worden, dan kunt u bij juf Carola deze spullen 
ophalen. We hopen dat er straks op veel plekken informatie over onze school te vinden is. 
 

Kerstfeest 2017 
Alvast wat eerste informatie over ons kerstfeest: 
Op donderdagavond 21 december nodigen wij alle kinderen en hun 
ouders uit voor een bijeenkomst in de feestelijk versierde gymzaal om 
de Kerst op een sfeervolle wijze in te luiden. Na de bijeenkomst gaan 
de kinderen  in hun eigen lokaal genieten van hun kerstdiner. De ouders 
mogen in de gymzaal blijven en genieten van een glaasje glühwein, 

chocolademelk en/of een kom snert. Na het kerstdiner worden de kinderen weer door de 
ouders opgehaald. Een uitnodiging met het programma/tijden voor deze avond krijgt u 
binnenkort van ons! We maken er met z`n allen een gezellig kerstfeest van. 



We krijgen weer twee prachtige kerstbomen gesponsord door Dennis Janssen, vader van 
Kasper en Femke. Tuincentrum Frits Janssen, bedankt! 
Let op: Overdag hebben we een continurooster. Alle kinderen zijn om 14.00 uur uit. 
De kerstcommissie. 
 
Gezonde voeding 
In deze gezellige maand willen we allemaal nog wel eens te veel snoepen. Heerlijk natuurlijk, 
maar niet echt gezond. We willen u dan ook vragen om uw kind naar school een gezond 
tussendoortje mee te geven. Denk hierbij aan een stukje fruit of een ligakoek. 
 
Douchen na de gym 
Na flink wat overleg in de bovenbouw, hebben we besloten om onze regels rondom douchen 
na de gymles aan te passen. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen kiezen of ze zich even op 
willen frissen met een nat washandje (gezicht, nek en oksels) of dat ze helemaal gaan 
douchen. We verwachten dat alle kinderen een handdoek en een washand mee naar school 
nemen. 
 
MR Nieuwsflits 
Met een grote opkomst bij de verkiezing voor een nieuw ouderlid voor de MR is uiteindelijk 
Apdullah Yelis als winnaar uit de bus gekomen. Apdullah is de vader van Mervan (groep 7) en 
Esma (groep 4), dus mochten jullie de MR willen benaderen dan kan dat nu ook via hem. 
Binnen de MR hoopt Apdullah digitalisering (en ook hoe hiermee om te gaan) te kunnen 
bevorderen, alsmede de veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de school. Openbaarheid, 
verdraagzaamheid, saamhorigheid, respect en onderling overleg zijn wat hem betreft 
sleutelwoorden. Alle aspecten die bijdragen aan de school als bakermat voor kansen tot groei 
en ontwikkeling voor alle kinderen. 
Ook de leerkrachtgeleding heeft een nieuw lid, juf Mary. 
Bij dezen heten wij Mary en Apdullah van harte welkom en wensen wij ze veel succes en 
plezier toe binnen de MR! 
 
Taallessen in het Lees Lokaal 
De Stichting Participatie Anderstaligen is van mening dat 
alle anderstaligen de kans moeten krijgen zich te 
ontplooien en te participeren in de Nederlandse samenleving. Soms lukt dat niet zonder 
extra hulp. Het Lees Lokaal heeft de hulp van SPA ingeroepen om bij mensen van 
buitenlandse afkomst hun isolement te doorbreken en het zelfvertrouwen te vergroten door 
hen de gelegenheid te bieden  te oefenen met het Nederlands spreken. Het vertrouwd raken 
met de Nederlandse gewoontes, de regels, de cultuur en samen ervaringen op doen, is voor 
anderstaligen een voorwaarde om goed te functioneren. 
Nederlandse deelnemers zijn ook zeer welkom om samen met anderstaligen het gesprek aan 
te gaan. 

Wanneer: iedere dinsdag- en vrijdagmiddag (voorlopig) van 14.30 - 16.00 uur 
Waar:  Lees Lokaal, Dr. Brugmanstraat 11, Uitgeest 
Kosten:  € 1,00 

Mail of bel voor opgave naar Esther Tromp, mail info@spa-ijmond.nl, telefoon 06-44302225 
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