
Agenda 

8 juni   Oud papier, inleveren tussen 9.30 – 11.30 uur 
10 + 11 juni  Pinkstermaandag en dinsdag, iedereen vrij  
12 t/m 20 juni Cito-toetsen 
16 juni   Vaderdag, facultatief voor groep 7 en 8 
21 juni  Studiedag team, alle kinderen vrij  
24 t/m 28 juni Kwartiergesprekken facultatief 
27 juni  Vergadering ouderraad, start 19.30 uur 
28 juni  Wisselochtend talenten 
28 juni  Nieuwe Wisseltje komt uit 
2 juli   MR-vergadering, start 20.00 uur 
4 juli   Rapport en portfolio mee 
6 juli   Oud papier 
8 juli   Opvoering musical groep 8 
11 juli   Laatste schooldag, vakantie start om 12 uur 
 
Nieuws van de directie 
Dit is het laatste Wisseltje dat ik zit te typen in mijn oude 
kantoor. Het is al behoorlijk leeg en de muren zijn kaal. De 
verhuizing in verband met het kindcentrum waarover ik in het 
volgende stukje meer schrijf, heeft ook invloed op mijn plekje. 
Mijn oude kantoor wordt omgebouwd tot slaapkamers voor 
de nieuwe baby’s en kinderen van het kinderdagverblijf. Vanaf 
komende week kunt u mij boven vinden. Als u de rode trap op 
loopt, staat u recht voor mijn deur. Kom gezellig even buurten 
of alleen maar een kijkje nemen, altijd goed! 
Na de zomervakantie zal ook Marit naar boven verhuizen, wij 
gaan samen het kantoor delen. Het oude kantoor van Marit 
zullen we blijven gebruiken als spreekkamer. De leidsters van 
de kinderopvang kunnen hier dan ook gebruik van maken. 
Verhuizen geeft altijd veel gedoe, maar wat ruimt het ook lekker op! Mijn kasten zijn een 
stuk leger dan voorheen en ook Marit is al fijn bezig. We gaan het nieuwe schooljaar straks 
een stuk opgeruimder in.  

 



 
Daltonkindcentrum De Wissel 
Per 1 september 2019 horen basisschool De Wissel en 
Kinderopvangorganisatie Kidsbest echt bij elkaar. Dan zijn we 
samen Daltonkindcentrum De Wissel. Zoals u al weet gaan we 

na de zomervakantie lokalen wisselen. De peuters komen naast de kleuters, in de lokalen 
aan het schoolplein. In het lokaal van groep 3 komt het kinderdagverblijf. Daarmee schuift 
de bovenbouw door naar de gang waar nu de peutergroepen zitten. Hiermee staat ons een 
grote verhuizing te wachten. Na de zomervakantie verandert dus ook de ingang voor de 
ouders van de peuters. Zij gaan vanaf dat moment de ingang op het schoolplein gebruiken. 
Ook het schoolplein zal wat gaan veranderen. In de hoek waar nu de tafeltennistafel staat, 
wordt een gedeelte van het plein afgescheiden voor de kinderen die van de kinderopvang 
gebruik gaan maken. De tafeltennistafel krijgt een nieuw plekje op het plein. 
En zoals u ziet zal ons logo een kleine verandering ondergaan. Onder de naam De Wissel zal 
voortaan Daltonkindcentrum staan. 
 
Formatie 
Het einde van het schooljaar komt al weer in zicht en daarmee 
ook de planning voor het nieuwe schooljaar. De verdeling van 
de leerkrachten over de groepen is inmiddels zo goed als rond.  
 
We gaan met de start van de zomervakantie afscheid nemen van meester Ramon. Hij heeft 
een andere baan geaccepteerd op basisschool De Kring in Haarlem. Deze school is fijn 
dichtbij zijn huis, hij kan op de fiets. Een groot voordeel, met alle drukte onderweg. We 
wensen Ramon een heel goede tijd op zijn nieuwe school. We zullen zijn humor en 
natuurlijk zijn inzet voor onze school gaan missen. 
Voor de vrijgekomen vacature hebben we een leuke nieuwe collega aangenomen. Haar 
naam is Ellen Brouwer. Zij werkt nu nog als leerkracht op een basisschool in Egmond. Na de 
zomervakantie stapt ze over naar onze school. Ze is inmiddels al begonnen met de 
opleiding tot daltonleerkracht, samen met Inge, Liëla en Brigitte. We heten Ellen van harte 
welkom in ons team. 
 
De indeling van de groepen ziet er als volgt uit: 
 

Groep 1/2 Giraffen Marion en Nelleke 
Groep 1/2 Beren  Hetty en Brigitte 
Groep 3   Ellen en Mary 
Groep 4   Ellen Brouwer en ? 
Groep 5   Liëla 
Groep 6   Michel en Marit 
Groep 7   Linda en Carola 
Groep 8    Inge en Marit 

 
In groep 4 staat nog een vraagteken. Ellen Brouwer werkt vier dagen, we zijn nog op zoek 
naar een leerkracht voor dag vijf. Zodra we dit weten, zullen we u hierover informeren. 



Op dit moment is nog onduidelijk wat Anneke komend schooljaar gaat doen. We weten nog 
niet of ze nog betrokken blijft bij onze school. 
 
Natuurlijk blijft Jannie de ondersteuning doen, geeft Lisanne de gymlessen, is Rita onze 
conciërge en is Marit de intern begeleider. 
 
Vakantierooster 
Hieronder ziet u het vakantierooster voor het komende schooljaar. De studiedagen staan 
hier ook al in vermeld. Vlak na de zomervakantie ontvangt u van ons uiteraard weer de 
kalender, waar al deze data ook in terug te vinden zijn. 
 

Eerste schooldag 
Studiedag 

26-08-2019 
18-09-2019 

 

Herfstvakantie 
Studiedag 

21-10-2019 t/m 25-10-2019 
08-11-2019 

 

Kerstvakantie 
Studiedag 

23-12-2019 t/m 03-01-2020 
03-02-2020 

 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020  

Pasen 10-04-2020 + 13-04-2020  

Koningsdag In meivakantie  

Meivakantie 
Bevrijdingsdag 

25-04-2020 t/m 10-05-2020 
In meivakantie 

 

Hemelvaart 
Pinksteren 

21-05-2020 + 22-05-2020 
01-06-2020 

 

Zomervakantie  06-07-2020 t/m 14-08-2020    

 
 
Kwartiergesprekken 
Eind juni staat onze laatste ronde oudergesprekken gepland. Deze laatste gesprekken zijn 
niet verplicht voor alle ouders. De leerkracht nodigt u uit als er vanuit de leerkracht 
behoefte is aan een gesprek. Heeft u zelf behoefte aan een gesprek, dan kunt u dat 
aangeven bij de leerkracht. 
 
 

Nieuws van Kidsbest: Peuteropvang Ukkepuk 
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief gaat 
Kidsbest nauwer samenwerken met basisschool De Wissel in 
het nieuwe Daltonkindcentrum van 0-13 jaar. 

Leeftijdsgroepen komen dichter bij elkaar zodat samenwerken, contact maken en van 
elkaar leren en zien, nog beter en makkelijker wordt. Om dat mogelijk te maken, gaat de 
peuteropvang verhuizen naar een andere lokaal en krijgt de BSO een andere plek binnen de 
school. Ook opent Kidsbest een nieuw kinderdagverblijf met een verticale groep van 0-4 
jaar. Aanmeldingen voor dit KDV zijn van harte welkom. Er is nog plek. 
Er staat dus veel te gebeuren komende zomer! Natuurlijk houden we u op de hoogte van 
deze komende veranderingen. 



 
Drie vragen 

 Wij zijn op zoek naar iemand met veel kennis van websites. Welke ouder wil ons 
helpen met het aanpassen en onderhouden van onze schoolwebsite? 

 De ouderraad heeft extra leden nodig. U kunt zich via de mail aanmelden bij 
carola.vandereng@isobscholen.nl  

 We hebben prachtige posters gemaakt voor ons nieuwe Daltonkindcentrum. Heeft 
u een mooi raam waar een poster mag hangen? U kunt bij juf Carola een poster 
halen.  

 

40ste keer Zwemvierdaagse  
Zwembad De Zien organiseert van 17 t/m 21 juni voor de 40ste 
keer de Zwemvierdaagse! Je kunt deze hele week zwemmen van 
17:30 tot 20:00 én natuurlijk tijdens de normale openingstijden. 
Op elke dag wordt er 250 of 500 meter gezwommen in het grote 
bad, zijn er smakelijke acties te vinden bij de kantine, worden er 
leuke activiteiten geregeld in en rondom de baden én is er een feestelijke slotavond op 
vrijdag 21 juni met de band Paperplane! 
Uiteraard kun je een prachtige medaille verdienen bij het laten zien van een vol knipkaartje 
op vrijdag 21 juni, maar je wordt ook nog beloond met wat lekkers! 
Tot dan! Groetjes, Zwembad De Zien. 
 
In Uitgeest starten kinderen de zomervakantie sportief 
De buurtsportcoach van Uitgeest, Chantal Thomas, organiseert in de eerste week van de 
zomervakantie sportieve middagen. Op maandag 15 juli of donderdag 18 juli kunnen zij van 
12.30-17.00 uur meedoen aan leuke sportieve workshops op de velden van Mixed Hockey 
Club Uitgeest. Voor maar € 5,- kunnen kinderen in de leeftijdscategorieën 7/8, 9/10 en 
11/12 jaar zich vermaken met sportieve workshops. Op maandag staat Kickboks (Liefting 
Fit), Voetbal (Voetbalschool Kick) en Skaten (This is Soul) op het programma. Op donderdag 
gaan de kinderen dansen (JustDance), bootcampen (Liefting Fit) en hockeyen (MHCU). 
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, aanmelden kan online via 
www.hollandsportbv.nl/zomervakantie-activiteiten-uitgeest. De eigen bijdrage bedraagt 
€ 5,- per middag. Kinderen kunnen zich voor één middag aanmelden en aangeven of ze 
interesse hebben een tweede middag mee te doen als er plaatsen over zijn. Per 
leeftijdsgroep en middag zijn er slechts 12 plaatsen beschikbaar. Heeft u vragen? Neem dan 
contact op met Chantal Thomas via 06-43041145, c.thomas@alkmaarsport.nl . 
 

Gymvereniging Unitas 
Unitas is op zoek naar jeugdleden in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Heb jij zin 
om gezellig 2 lessen mee te doen met een kleuter gymles in gymzaal de 
Wissel op woensdag 19 juni en 
woensdag 26 juni. Je bent van harte welkom van 14.00 tot 15.00 uur. We 
gaan er gezellige lessen van maken. Tot dan. Als deze dag/tijd niet voor u 

uitkomt, mag u laten weten welke dag uw voorkeur heeft. U kunt mailen naar 
info@unitasuitgeest.nl . 
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