
Agenda 

11 november  Sint Maarten 
12 november  Ouderavond thema spel 
13 november  Vergadering leerlingenraad 
16 november  Versieren Sinterklaas 
16 t/m 23 november Week van de mediawijsheid 
19 november  Lootjes trekken in de bovenbouw 
19 t/m 23 november Kwartiergesprekken 
21 november  OR-vergadering, start 19.30 uur 
30 november  Het nieuwe Wisseltje komt uit 
5 december   Sinterklaasfeest op school 
8 december   Oud Papier Actie 
 
Nieuws van de directie 
Vlak voor de herfstvakantie heeft ons bestuur (ISOB) een intentieverklaring met Kidsbest 
(kinderopvang bij ons in de school) ondertekend. Dit betekent dat we de samenwerking 
tussen de school en Kidsbest in de komende tijd flink gaan versterken. Dit willen we graag 
om kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar zo goed mogelijk op te kunnen vangen binnen 
ons gebouw. Vanaf vandaag gaat ’t Wisseltje ook mee naar de ouders van de peuters en staat 
er in ieder Wisseltje een stukje verzorgd door Kidsbest. Ook zullen we steeds meer 
activiteiten gezamenlijk gaan ondernemen. Een voorbeeld hiervan is de ouderavond rond 
het thema spel waar u in dit Wisseltje meer over kunt lezen. In de loop van het schooljaar 
zullen we regelmatig informatie geven over onze ontwikkeling richting een sterke 
samenwerking met als uiteindelijk doel een daltonkindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 
jaar. Houd de komende nieuwsbrieven in de gaten voor de laatste stand van zaken. 
 
Kidsbest verzorgt de peuteropvang (Ukkepuk) en de buitenschoolse opvang (BSO)  
Vanaf heden schrijven wij in elke editie van het Wisseltje een stukje over de peuteropvang 
op De Wissel. Bij de peuteropvang vangen we kinderen op in de leeftijd tussen 2 en 4 jaar. 
Vanaf 1 januari 2018 bieden wij peuters minimaal 2 dagdelen aan bij onze peuteropvang. 
Op Ukkepuk werken wij met het Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma (VVE) Uk & 
Puk. 

 



Uk & Puk is een werkwijze die zich richt op de algehele ontwikkeling van kinderen van 0-4 
jaar. De nadruk ligt op taalontwikkeling: spreken, luisteren en uitbreiding van de 
woordenschat. Verder wordt er aandacht besteed aan de sociale- en communicatieve 
vaardigheden. Het programma bestaat uit thema’s en de activiteiten sluiten aan bij de 
beleving van de peuters. De handpop Puk wordt ingezet om de kinderen op een leuke manier 
te betrekken. Het consultatiebureau bepaalt of een kind in aanmerking komt voor het VVE-
traject. Er wordt tot plaatsing overgegaan als uw kind de leeftijd van 2,5 jaar heeft bereikt en 
de wachtlijst dit toelaat. VVE is altijd 4 dagdelen. Peuteropvang Ukkepuk is iedere ochtend 
open van 8.45 tot 11.30 uur. 
 

Ouderavond thema spel 
Op 12 november organiseren wij samen met de Onderwijs Begeleidings Dienst 
(OBD) een ouderavond rondom het onderwerp ‘spel’. Deze avond is voor 
ouders van groep 1 t/m 3. Het gaat over het belang van spel, zowel in het 
onderwijs als thuis. U krijgt goede informatie van de OBD, aangevuld met 

leuke filmpjes die zijn gemaakt door de leerkrachten van de kinderen in de klas. Een heel 
interessante avond waarvoor de ouders van de peuters en groep 1 t/m 3 inmiddels een 
uitnodiging van ons ontvangen hebben. 
 
Kwartiergesprekken 
In de week van 19 t/m 23 november staat de eerste ronde 
kwartiergesprekken van dit schooljaar gepland. Deze gesprekken zijn voor 
groep 1 t/m 7. Tijdens deze gesprekken wordt met nadruk gekeken naar het 
sociaal-emotioneel functioneren van uw kind, daarnaast is uiteraard ruimte voor de eerste 
resultaten van de methodetoetsen. De gesprekken van groep 8 over het voortgezet 
onderwijs vinden iets later plaats. De ouders van groep 8 horen dit van juf Marit en juf Inge.  
 
Ouderbijdrage OR 
Ook dit schooljaar bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage weer 39 euro en 50 cent. U ontvangt 
van de ouderraad een mail met hierin de vraag of u dit bedrag over wilt maken. Van dit 
bedrag wordt het schoolreisje betaald, worden diverse feesten georganiseerd en kopen we 
nieuwe materialen.  
 

Versieren Sint 
Op vrijdagavond 16 november gaan we de school weer versieren voor ons 
Sinterklaasfeest. Het is altijd een reuzegezellige avond. Heeft u zin om ons te 
komen helpen? Mail dan naar carola.vandereng@isobscholen.nl. 

 
Lootjes trekken en surprises  
In de groepen 6 t/m 8 maken de leerlingen surprises voor elkaar. Dat is altijd leuk en gezellig. 
De kinderen trekken  op maandag 19 november hun lootje en kunnen dan aan de slag. Er 
wordt voor het cadeau een bedrag uitgegeven van maximaal 6 euro. Als de surprises klaar 
zijn, mogen ze op maandag 3 december mee naar school genomen worden en worden ze 
tentoongesteld in de klas. Zo hebben we lekker veel tijd om de prachtige creaties te 
bewonderen.  
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Media Masters  
In de week van 16 t/m 23 november doen de groepen 7 en 8 mee met 
Media Masters. Wij doen hier nu al een aantal jaar aan mee.  

De Media Masters Game is een interactieve game voor scholen om op een toegankelijke en 
uitdagende manier met media in de klas aan de slag te gaan. Spelenderwijs maken leerlingen 
kennis met de kansen en de gevaren die media bieden.  Aan het einde van het spel ontvangen 
alle leerlingen een Media Masters diploma, hét bewijs dat zij mediawijs met media om 
kunnen gaan.  
 
Oud papier: moeders gezocht! (vaders mogen ook, hoor) 
Wij zijn op zoek naar moeders die af en toe op zaterdag kunnen helpen met het verzamelen 
van het oud papier. Je staat dan ongeveer 1,5 uur bij de papiercontainer en helpt met het 
netjes opstapelen van het oud papier. Wie wil ons helpen? Stuur een mailtje naar 
carola.vandereng@isobscholen.nl  
 
Verwijsindex  
In het vorige Wisseltje hebben we u informatie gegeven over de verwijsindex. Dit is een 
nieuwe ontwikkeling en zeer belangrijk. Vandaar dat we het bericht nogmaals plaatsen. Voor 
meer informatie kunt u naar onze website. Daar staat een zeer duidelijk filmpje met uitleg 
over dit onderwerp. 
Vroeg samenwerken in Noord-Holland –Noord (VIN)  
Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren 
op school, de huisarts of een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar. De verwijsindex 
zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met 
elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. Ook onze school is aangesloten bij de 
VIN. 
Hoe werkt VIN? VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij 
betrokken is bij uw kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een 
‘match’. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij 
met elkaar en met u kunnen overleggen hoe zij uw kind het beste kunnen ondersteunen.  

 
Overblijf met Brood en Spelen 
Sinds begin oktober werken we op school met een nieuwe opvangorganisatie. 
Langzamerhand raken we allemaal aan elkaar gewend. De kinderen leren de 
overblijfkrachten kennen en andersom natuurlijk ook. In deze fase overleggen 

we nog veel met elkaar over de manier waarop de overblijf georganiseerd wordt. Als u nog 
aanmerkingen heeft, dan horen we dat graag. Dan kunnen we mogelijk nog wat aanpassen.  
Heeft u nog een overblijfkaart van vorig schooljaar over? Deze kunt u inleveren bij juf Carola 
met daarop uw rekeningnummer geschreven. Wij zorgen dan dat u nog geld terugkrijgt. 
 
Verlichting op de fiets  
We gaan weer de donkere periode tegemoet en dat betekent dat de kinderen weer hun licht 
aan moeten doen op hun fiets. Wilt u controleren of de lampjes het doen? We willen heel 
graag dat alle kinderen veilig op school komen.  

mailto:carola.vandereng@isobscholen.nl


 
Nieuws van de MR 
De Wissel heeft dit schooljaar de eerste stappen gezet richting gezonde voeding. In de 
groepen 5 t/m 8 is het tussendoortje onder de aandacht gebracht. Dit project werd door het 
Voedingscentrum en Albert Heijn verzorgd en wordt ‘De Week van de Pauzehap’ genoemd. 
De Week van de Pauzehap is een jaarlijks terugkerend lesprogramma van dagelijks zo’n 10 
minuten. In dit lesprogramma ervaren de leerlingen met elkaar hoe lekker een verantwoorde 
pauzehap kan zijn (met gratis boodschappenpakket boordevol gezonde 10-uurtjes). Het 
aantal gezonde tussendoortjes dat nu meegenomen wordt, is significant gegroeid. Toch blijft 
het lastig om een gezond en ook makkelijk tussendoortje mee te geven. De MR denkt graag 
met u mee. Hieronder een paar nieuwe suggesties: 

 Een gekookt eitje; 

 Gedroogd fruit, zoals: abrikozen, dadels en cranberry's; 

 Noten, zoals: walnoten, paranoten, cashewnoten en amandelen; 

 4 appel partjes met kaneel erop (tegen het bruin worden). 
Heeft u gezonde suggesties? Mail naar: mrdewisseluitgeest@gmail.com. 
 
 

Wist je dat… 

 …. het heel normaal is dat kinderen af en toe geen zin hebben 
om te lezen? Als ouder weet je hoe belangrijk lezen is en probeer 
je een kind toch te motiveren. 

 …. een kind ook leest wanneer het de boekenkast opruimt? Het kind krijgt de opdracht 
om oude en/of reeds gelezen boeken te sorteren om te kunnen ruilen voor nieuwe 
boeken in het Lees Lokaal. Het zal waarschijnlijk toch delen van boeken of de 
achterkant lezen om te kunnen beoordelen of het weg mag … of juist niet. 

 …. vooral de eerste paar bladzijden van een boek lastig zijn voor oudere kinderen? Lees 
daarom als ouder de eerste bladzijden voor, zodat het kind nieuwsgierig wordt naar 
het verloop van het boek en zelfstandig verder kan lezen. 

 
Serie: zorg in de school 
Als uw kind uitvalt met rekenen, dan wordt dat gesignaleerd door 
de leerkracht in de groep, door middel van het gewone rekenwerk, 
de methodetoetsen of de Cito-toetsen. De leerkracht onderneemt dan stappen om het 
rekenwerk extra aandacht te geven. Door extra instructie aan de instructietafel te geven, het 
aanpassen van de hoeveelheid stof of oefenstof voor thuis mee te geven, soms digitaal. Vaak 
zijn deze maatregelen al voldoende.   
Als deze aanpassingen in de klas onvoldoende resultaat hebben, kunnen we uw kind 
bespreken in het zorgteam. We kijken dan, in overleg met de ouders, wat de beste oplossing 
is voor uw kind.  Zo kan een kind bijvoorbeeld het één ster niveau van de methode gaan 
volgen. Hij of zij volgt dan dezelfde lessen, maar maakt alleen de basisstof, zodat de 
basisvaardigheden extra aandacht krijgen.  Er kan ook worden besloten een stuk terug te 
stappen en dan de methode van een leerjaar eerder op te pakken of over te stappen op 
Maatwerk, een speciale rekenmethode die de nadruk legt op de basisvaardigheden van het 
rekenen. Mochten al deze aanpassingen geen baat hebben, dan is verder onderzoek nodig. 
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