
Agenda 

2 juli    MR-vergadering, start 20.00 uur 
4 juli    Rapport en portfolio mee 
5 juli    Afscheidsreceptie juf Anneke, 12.30 – 13.30 uur 
6 juli    Oud papier 
8 juli    Opvoering musical groep 8 
11 juli    Ons oude meubilair wordt opgehaald 
11 juli    Laatste schooldag, vakantie start om 12 uur 
 
Maandag 26 augustus Kinderen nog één dag vrij  
Dinsdag 27 augustus Eerste schooldag van het nieuwe jaar 
30 augustus   Eerste Wisseltje komt uit 
4 t/m 6 september Groep 8 gaat op kamp 
7 september  Oud papier 
9 september  Nieuwjaarsreceptie 
16 t/m 20 september FEESTWEEK i.v.m. 25-jarig bestaan 
 
Nieuws van de directie 
En dan heeft u al weer het laatste Wisseltje van het 
schooljaar in uw handen. Nog maar twee weken en dan gaan we 
met z’n allen genieten van zes heerlijke weken vakantie. De 
laatste paar dagen van het schooljaar staan altijd in het teken 
van afscheid nemen. We nemen afscheid van de kinderen van groep 8 en hun ouders, we 
nemen afscheid van een paar kinderen die gaan verhuizen en zoals u weet nemen we 
afscheid van meester Ramon. Hij gaat na de vakantie starten op basisschool De Kring in 
Haarlem. Wat u nog niet weet, is dat we ook afscheid gaan nemen van juf Anneke. Zij heeft 
maar liefst 22 jaar bij ons op school gewerkt, u kunt begrijpen dat we haar flink gaan 
missen. U kunt afscheid van haar nemen op vrijdag 5 juli, dan organiseren we een 
afscheidsreceptie. De tijden ziet u staan in de agenda. Verderop in dit Wisseltje leest u een 
persoonlijk bericht van Anneke. We wensen iedereen die de school gaat verlaten heel veel 
succes en plezier toe bij de nieuwe stap die ze gaan zetten. 
Het laatste Wisseltje is ook een moment om even vooruit te kijken. Eerst natuurlijk naar de 
zomervakantie die voor de deur staat en daarna weer naar het nieuwe schooljaar. In de 

 



agenda ziet u al een aantal nieuwe data staan die belangrijk zijn. In dit Wisseltje kunt u over 
een aantal van deze data al meer informatie lezen. De belangrijkste meld ik hier alvast: 
onze eerste schooldag is dit jaar op dinsdag. We starten het schooljaar dus op dinsdag 27 
augustus. In de vakantie gaan we flink verbouwen en verhuizen en bovendien krijgen we 
allemaal nieuw meubilair. Om goed te kunnen starten, gaan de leerkrachten de eerste 
maandag nog extra aan de slag om alles in orde te maken. 
 
Voor nu wens ik iedereen een heerlijke vakantie en we zien elkaar weer op dinsdag 27 
augustus. 
 
Lieve ouders en kinderen, 
Na 22 jaar is het moment gekomen dat ik afscheid ga nemen van De Wissel. Hier op school 
was er voor mij geen plek meer vrij, maar gelukkig heb ik een heel leuke school in 
Castricum gevonden waar ik aan de slag kan. 
Ik heb hier altijd met ontzettend veel plezier gewerkt en dat niet alleen dankzij mijn leuke 
collega’s, maar vooral ook dankzij jullie: de geweldig leuke en lieve kinderen en ouders 
waar ik al die jaren mee heb mogen werken. Ik wil jullie dan ook allemaal hartelijk 
bedanken voor de fijne samenwerking en voor het mogen lesgeven aan jullie fijne kroost.  
Ik ga sowieso al die hartelijke warme knuffels missen! 
Veel liefs van juf Anneke 
 

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 officiële opening staat gepland op maandag 23 
september. In september ontvangt u van ons nog een uitnodiging om bij de opening 
aanwezig te zijn.  
Om dit allemaal voor elkaar te krijgen, wordt er veel overleg gevoerd. Met grote regelmaat 
zitten Nelleke en ik in overleg met Ada en Ingrid, twee leidsters van Kidsbest. Deze 
overleggen gaan buitengewoon goed, we zitten echt met elkaar op één lijn. Samen zetten 
we stappen in de goede richting. Het voelt als het begin van een fijne samenwerking. 
 
Nieuws van Kidsbest: Peuteropvang Ukkepuk 
Op maandag 17 juni zijn we gestart met het laatste thema voor de 
zomervakantie: ‘Oef, wat warm!’ Dit thema duurt 4 weken en de laatste dag is donderdag 
11 juli. In het thema ‘Oef, wat warm!’ staat warm weer en het verschil tussen warm en 
koud centraal. Als het warm weer is, geeft dat aanleiding om lekker met water te spatten, 
ijsklontjes te maken en ijsjes te kopen in de ijscohoek. De kinderen helpen Puk af te koelen, 
vergelijken koud en warm water en spelen het verhaal na van Gijs en Guusje die in het 
zwembad gaan spelen. Voor de peuters van 2-3 jaar gaat het om ervaring uitbreiden en 
vaardigheden oefenen. De kinderen leren tijdens het spelen de verschillende kenmerken 
van bijv. warm en koud water en ijsklontjes kennen. Voor de peuters van 3-4 jaar gaat het 
om vaardigheden toepassen en uitbreiden. De kinderen spelen met warm en koud water, 
winter- en zomerkleren en ijsklontjes. Sluiting Peuteropvang Ukkepuk: Vrijdag 12 juli t/m 
vrijdag 23 augustus. Wij wensen jullie alvast een fijne zomervakantie! 



Rapport en portfolio mee 
Op donderdag 4 juli krijgt uw kind het rapport en de portfoliomap mee naar huis. In deze 
twee documenten kunt u samen met uw kind lezen hoe het afgelopen half jaar is gegaan. 
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun portfolio. In deze map 
verzamelen ze de werkjes waar ze het meest trots op zijn. Leuk om aan uw kind te vragen 
naar de keuze die er gemaakt is. Groep 8 krijgt hun rapport na afloop van de musical. Na de 
zomervakantie kunt u beide documenten weer inleveren bij de nieuwe leerkracht. 
 
Musical groep 8 
Wat zijn ze druk aan het oefenen, de kinderen van groep 8! 
Iedere dag staan ze op het podium in de speelzaal om alles 
perfect te krijgen voor de opvoering. Ondertussen wordt er ook 
hard gewerkt aan de decors en de inrichting van de zaal. We 
zijn allemaal erg benieuwd naar het eindresultaat. Op maandag 
8 juli voeren de kinderen van groep 8 eerst de musical op voor 
alle kinderen van de school. Bij deze uitvoering zijn ook onze 
oud-leerlingen van harte welkom. ’s Avonds is dan de 
opvoering voor de ouders en andere genodigden. De zaal gaat open om 19.30 uur, de 
musical start om 20.00 uur. Na afloop van de musical drinken we met de aanwezigen nog 
een drankje. We wensen de kinderen heel veel succes met de opvoering van hun musical 
en de ouders heel veel plezier met kijken. 
 
Ophalen meubilair 
We gaan het nieuwe schooljaar starten met nieuw meubilair. In de afgelopen maanden 
hebben we onze keuze voor nieuwe tafels, stoelen, kasten en bureaus gemaakt. Dat was 
een moeilijke, maar wel heel leuke keuze om te maken. Het nieuwe meubilair wordt in de 
zomervakantie geleverd. Op de laatste schooldag komt er een heel grote vrachtwagen alle 
oude meubels ophalen. De kinderen mogen hun eigen tafel en stoel naar de vrachtwagen 
brengen. 
 

Laatste schooldag  
Voor de kinderen van groep 8 is woensdag 10 juli hun 
laatste schooldag. Na de musical van maandag 8 juli 
helpen de kinderen van groep 8 op dinsdag en woensdag 
nog met opruimen. In de loop van woensdagochtend 
nemen we dan met alle kinderen voor het allerlaatst 
afscheid van groep 8. 
 

Op donderdag 11  juli zwaaien we alle kinderen voor de laatste keer uit. Om 12.00 uur 
begint voor de kinderen van groep 1 t/m 7 de vakantie. We komen aan het einde van de 
ochtend met alle kinderen nog één keer bij elkaar op het plein. Dan krijgen de kinderen van 
de leerkrachten nog een kleine traktatie en wensen we elkaar een goede vakantie. De 
kinderen krijgen dan hun luizenzak mee.  



 
Gym volgend schooljaar  
Komend schooljaar geeft onze vakleerkracht juf Lisanne twee dagen gym aan 
de groepen 3 t/m 8. Op de eerste donderdag na de vakantie wordt er al 
gymles gegeven. Denkt u aan het meegeven van de gymkleding en 
gymschoenen en vanaf groep 5 een handdoek, zodat de kinderen zich na de gymles even 
kunnen opfrissen?   
 

Schoolkamp nieuwe groep 8 
Al snel in het schooljaar, van 4 t/m 6 september,  gaan de kinderen van 
de komende groep 8 op schoolkamp. De organisatie is er al druk mee in 
de weer. De kinderen gaan op de fiets naar ‘Stayokay Egmond’. Dit hostel 

ligt vlakbij het strand, de zee en de Kennemerduinen. De eerste brief met informatie over 
het kamp is al meegegeven en de rest horen de kinderen in de eerste schoolweek. Het 
wordt zeker weer een prachtig kamp voor de kinderen. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op maandag 9 september houden we weer onze nieuwjaarsreceptie. We doen dit op 
dezelfde manier als de vorige keer. Er zijn twee rondes waarin u klassen kunt bezoeken. 
Eerst de onderbouw, daarna de bovenbouw. Als u niet in een klas bent, kunt u kiezen voor 
een korte lezing, het onderwerp wordt nog bekend gemaakt. Vlak na de vakantie ontvangt 
u van ons een uitnodiging. 
 
Wisseltje 
Vanaf komend schooljaar komt ‘t Wisseltje iedere maand op de laatste vrijdag uit. De 
afgelopen jaren ontving u ’t Wisseltje iedere drie weken. Hij gaat dus iets minder vaak 
uitkomen. In de kalender die u na de zomervakantie ontvangt, staan de data aangegeven. 
 
Gezocht: lid voor de GMR 
Zoals iedere basisschool een medezeggenschapsraad (MR) heeft, zo heeft ons bestuur een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daar is nu een vacature voor een 
ouder uit onze regio vrijgekomen. Vindt u het leuk om over bovenschools beleid rondom 
personeel, financiën en onderwijs te praten? Meld u dan aan. Heeft u behoefte aan meer 
informatie over dit onderwerp? U kunt mailen met carola.vandereng@isobscholen.nl .  
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