
  

Agenda 

11 mei  Inleveren oud papier, 9.30 – 11.30 uur 
12 mei  Moederdag, cadeau gr 7/8 facultatief 
13 mei  Fietsexamen groep 7 
15 mei  Wisselochtend 
16 mei  Daltonscholing team van 16-19 uur 
21 mei  Uitreiking Pluim aan groep 6 
21 mei  OR-vergadering, aanvang 19.30 uur 
22 mei  Wisselochtend 
28 mei  MR-vergadering, aanvang 20.00 uur 
30 + 31 mei  Hemelvaart, iedereen vrij  
4 juni   Schoolreisje 
7 juni   Nieuwe Wisseltje komt uit 
8 juni   Oud papier, inleveren tussen 9.30 – 11.30 uur 
10 + 11 juni  Pinksteren, iedereen vrij  
 
Nieuws van de directie 
Werken op een Daltonschool is echt een feestje. Ik geniet 
dagelijks van de momenten dat de kinderen echt 
zelfstandig aan het werk gaan. Nadat de leerkracht een 
goede instructie heeft gegeven, kan een groot deel van 
de kinderen aan de slag. Eerst met de lesstof die net 
besproken is en daarna met hun Daltontaak. De twee 
jongens op de foto mochten werken uit de knapkast. 
Over deze kast vertel ik verderop in ’t Wisseltje nog wat 
meer. Samen hebben ze ervoor gekozen om met de 
K’nex te gaan spelen. Verderop in de gang waren ook nog 
twee meiden een spel aan het spelen. Terwijl op 
datzelfde moment kinderen in de klas bezig zijn met taal, 
rekenen of andere onderdelen van hun taakwerk. De 
leerkracht is dan bezig met het geven van extra instructie 
aan kinderen die daar behoefte aan hebben. Zo is 
iedereen hard aan het werk op zijn of haar eigen manier. Prachtig toch! 

 



 
 
Daltonkindcentrum De Wissel 
Per 1 september 2019 horen basisschool De Wissel en Kinderopvangorganisatie Kidsbest 
echt bij elkaar. Dan zijn we samen Daltonkindcentrum De Wissel. De eerste verbouwing 
heeft in de afgelopen meivakantie plaatsgevonden. In het lokaal van groep 3 is een extra 
buitendeur gemaakt. Dit lokaal wordt na de zomervakantie de ruimte voor de 
kinderopvang. Zij hebben een eigen deur naar het plein nodig, zodat de jongste kinderen 
daar kunnen spelen. Dit zal een afgescheiden stukje van het schoolplein worden. Het 
kantoor van juf Carola wordt dan de slaapkamer voor de baby’s. Daarom is de ruimte 
boven, waar de bibliotheek en de computerruimte was, in tweeën gesplitst. Een deel wordt 
het nieuwe directiekantoor, het andere deel wordt gebruikt voor de bibliotheek en de 
computers. Hiervoor is een extra stukje vloer gemaakt boven de gang van de kleuters. Wij 
nodigen u van harte uit om boven eens een kijkje te nemen, zodat u kunt zien hoe de 
ruimte na de verbouwing eruit ziet. 
 
Wisselochtend 
De komende twee weken staan er wisselochtenden gepland. Dit keer staat de knapkast 
centraal. De knapkast is een kast vol met spelletjes. Deze spelletjes doen allemaal beroep 
op een verschillend deel van de intelligentie. Zo zijn er spelletjes waarbij gerekend moet 
worden, andere spelletjes zijn bijvoorbeeld gericht op taal, op bewegen of op de natuur. 
Door het spelen van deze spelletjes worden zo spelenderwijs belangrijke onderwerpen 
aangeleerd en geoefend. Tijdens de wisselochtend wisselen de kinderen van groep 1 t/m 3, 
de kinderen van groep 4 t/m 6 wisselen ook. De kinderen van groep 7 en 8 hebben een 
speciale rol. De eerste keer spelen ze zelf onderling de spelletjes, maar de tweede ronde 
gaan ze de kinderen in de lagere groepen begeleiden bij hun spelletjes.  
 

Scholing team 
Komende donderdag staat er weer een teamscholing gepland. 
Met alle leerkrachten gaan we weer verder kijken naar het 
vergroten van eigenaarschap van de kinderen. Hoe kunnen we 
de kinderen meer invloed geven op hun eigen leerproces. Op dit 
moment zijn we bezig met het aanpassen van een onderdeel van 
de Daltontaak. We geven de kinderen de vrijheid om een 

onderdeel zelf te bepalen. Ze kunnen dan kiezen uit verschillende opdrachten, zodat ze zelf 
kunnen kiezen waar ze de komende periode mee aan het werk willen zijn. Tijdens de 
scholing gaan we hier verder over praten. 
 
Moederdag en Vaderdag 
Traditiegetrouw knutselen we altijd iets leuks voor Moederdag en Vaderdag. We merken 
de laatste jaren dat de kinderen van groep 7 en 8 daar steeds minder zin in hebben. 
Daarom hebben we besloten om het knutselen voor deze twee dagen facultatief te maken. 
De kinderen mogen zelf kiezen of ze mee willen doen of niet. Dit jaar merken we dat een 
grote groep kinderen wel iets wil knutselen en slechts een klein deel van de kinderen kiest 
ervoor om het niet te doen. 



 
Schoolreisje 
Dinsdag 4 juni is het zover:  We gaan op schoolreis! 
 
Groep 1, 2 en 3 gaan naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen 
De kinderen worden uiterlijk 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 Hetty: 0657140476 
 
 
Groep 4 en 5 gaan naar Drievliet in Den Haag 
De kinderen worden uiterlijk om 8.30 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 8.45 uur 
Verwachte thuiskomst: 16.00 uur.  
Noodnummer juf Liëla: 0651547203 
 
 
Groep 6 en 7 gaan naar Duinrell in Wassenaar 
De kinderen worden uiterlijk om 8.30 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 8.45 uur 
Verwachte thuiskomst: 16.00 uur   
Noodnummer juf Linda: 0640155558 
 
 
 
We hopen op een fantastische dag voor alle kinderen en duimen voor prachtig weer. 
 
Agenda bij klassendeur 
Bij alle klassen hangt een agenda, een maandplanning. Deze agenda hebben we daar 
opgehangen, zodat u daar zelf bijzondere afspraken op kunt schrijven. Moet uw kind naar 
de tandarts, de ortho of de huisarts? Schrijf dat op de agenda, dan weet de leerkracht dat 
uw kind dat moment even afwezig is.  
 



Fruit eten op school 
Denkt u er nog aan? Vanaf deze week nemen alle kinderen als 
pauzehap op dinsdag en donderdag fruit of groente mee naar school 
 
School bestaat 25 jaar, herhalingsbericht 

Op 1 augustus van dit jaar bestaat onze school alweer 25 jaar. Dit feest 
gaan we vieren in de week van 16 t/m 20 september. We zijn al druk bezig 
met het voorbereiden van alle feestelijkheden. We willen alvast een datum 
doorgeven: op vrijdag 20 september organiseren we een spetterend feest 
op ons plein met spelletjes, lekker eten en muziek. We nodigen alle 
kinderen en ouders hiervoor uit. Zet u deze datum alvast in uw agenda? 
 

Voorzitter OR gezocht, herhalingsbericht 
Onze huidige voorzitter van de ouderraad gaat helaas stoppen met haar werkzaamheden 
voor onze school. Ze kan het niet meer combineren met haar nieuwe baan. Vindt u het leuk 
om wat meer bij school betrokken te zijn, mee te denken over gezellige activiteiten en bent 
u in staat om een groep enthousiaste ouders hierbij te begeleiden? Dan is dit het moment 
om u aan te melden. Dit kan via carola.vandereng@isobscholen.nl  
 
Wist je dat… 

 …. er nog steeds ouders en kinderen zijn die nog 
niet binnen zijn geweest bij het Lees Lokaal? Een 
mooie en frisse locatie aan de Dokter 
Brugmanstraat 11 in Uitgeest. 

 …. er in het Lees Lokaal een ruime collectie actuele boeken staat voor kinderen en 
volwassenen? Maandelijks wordt de collectie aangevuld met nieuw aangeschafte 
boeken. 

 …. kinderen gratis een pasje krijgen en volwassenen voor het vriendelijke bedrag van 
€10 per jaar lid kunnen worden? 

 
 
GGD Flits 
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 hier meer 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. 
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de frontoffice JGZ. 
Telefoonnummer 023-7891777 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 
uur. 
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