
 

Agenda 

7 januari   Eerste schooldag van 2019 
7 januari   Luizencontrole / vluchtroute lopen 
8 en 10 januari  Schoolarts voor groep 2 en 7 
12 januari   Oud Papier Actie 
15 januari   MR-vergadering, 20.00 uur 
21 jan. t/m 1 febr.  Cito-toetsweken 
25 januari   Het nieuwe Wisseltje wordt verstuurd 
31 januari   OR-vergadering, 19.30 uur 
4 februari   Studiedag, alle kinderen zijn vrij  
 
Nieuws van de directie 
Terwijl ik dit stukje schrijf, zo vlak voor de kerstdagen, hangt er 
echt een bijzondere sfeer in de school. Als de kinderen ’s morgens 
op school komen, is het nog een beetje schemerig buiten (en best 
wel koud…). Binnen is het sfeervol en warm. Met prachtige 
versieringen in de gangen, sfeervolle verlichting en de kerstliedjes 
die je zo nu en dan uit de klassen hoort komen. Deze sfeer zorgt 
ervoor dat de kinderen zelfs een beetje plechtig door de gangen lopen! We genieten hier 
ieder jaar weer van. 
Waar we ook heel erg van genieten is de betrokkenheid van de ouders bij onze school. Wat 
is er in de afgelopen maand weer veel ondersteuning geweest bij allerlei festiviteiten. 
Namens alle meesters en juffen wil ik dan ook iedereen bedanken die ons heeft geholpen 
met versieren, opruimen, organiseren en regelen. Dank jullie wel! 
 
Vanaf deze plek wens ik u alvast een warm en gezellig kerstfeest toe en de allerbeste wensen 
voor het nieuwe jaar. Tot in 2019!  
 
Ouderbijdrage  
Bij het vorige Wisseltje heeft u ook een mail ontvangen over het betalen van de 
ouderbijdrage. We hebben deze nog niet van alle ouders binnen. Wilt u even nakijken of u al 
betaald heeft? 
 

 



Oud papier  
Op zaterdag 8 december hebben we ontzettend  veel oud papier opgehaald, de hele bak zat 
vol! Wat heerlijk, dank voor uw bijdrage.  
 
Toetsweken Cito  
Traditiegetrouw is januari altijd de maand, waarin we starten met de Cito-toetsen. Deze 
toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van ieder kind. Hiermee volgen we de grote 
ontwikkelingslijn van de kinderen, aansluitend op onze dagelijkse blik op de kinderen. In het 
rapport staan de resultaten van deze toetsen vermeld. Tijdens de kwartiergesprekken in 
februari worden deze resultaten nog verder toegelicht.   

  
Studiedag  
Heeft u hem al in de agenda staan? Op maandag 4 februari zijn 
de kinderen vrij, de leerkrachten hebben dan een studiedag. Op 
deze dag gaan we verder met onze scholing rond eigenaarschap 
van kinderen. Daarnaast plannen we tijd in om aan de analyse 
van de Citotoets te werken, om de rapporten voor te bereiden 
en om de groepsplannen aan te passen.  
 

Onze schoolapp 
We communiceren op steeds meer manieren over de activiteiten binnen 
onze school. U kunt natuurlijk onze website bekijken voor alle 
belangrijke informatie. Verder plaatsen we regelmatig een leuk bericht 
op Facebook en sturen we u een mail over dagelijkse zaken. Steeds vaker 
plaatsen we ook nieuws en foto’s in de schoolapp. Dit is een veilige 
omgeving, waar alleen u als ouders van onze school op kunt inloggen. Dit is dan ook de plek 
waar we foto’s waar kinderen op staan kunnen publiceren zonder dat buitenstaanders de 
foto’s kunnen zien. Het is een leuke plek om regelmatig even een kijkje te nemen. 
Om deze schoolapp te kunnen installeren op uw telefoon, gaat u in de app-store of via Google 
Play naar de app van Schools United. Vervolgens geeft u aan dat u naar de app van De Wissel 
wilt. Om in te loggen gebruikt u het wachtwoord waarmee u inlogt op onze website. 
 
Juf Anneke is weer op school 
In het vorige Wisseltje is aangegeven dat juf Anneke even tot rust moet komen. Gelukkig kan 
ik nu melden dat het al weer wat beter met haar gaat. Sinds afgelopen week komt Anneke 
weer een paar uur per week naar school. De verwachting is dat ze na de kerstvakantie op 
vrijdag weer voor groep 5 staat. 
 
Verkouden of griep?  
In deze periode van het schooljaar worden veel kinderen ziek. Dat 
varieert van een kleine verkoudheid tot een flinke griep. Regelmatig 
worden kinderen die zich niet lekker voelen toch naar school gestuurd om 
het ‘ te proberen’. Onze ervaring is dat dit heel vaak niet lukt, in de loop van de ochtend 
moeten we dan toch de ouders bellen. We willen u dan ook vragen om uw kind lekker thuis 
te houden bij ziekte. Dan knappen ze snel op en kunnen  ze gezond weer naar school.  



Gezonde pauzehap: fruit op school 
Op dit moment gaat het erg goed met het fruit op school. De hoeveelheid fruit 
voor de kinderen is prima, nu we het fruit over twee dagen verdelen in plaats 
van over drie dagen. We ervaren dat kinderen het leuk vinden dat ze allemaal 
hetzelfde eten op deze dagen. Verder zien we dat met name de wortels heel 
goed gegeten worden, daar zitten kinderen echt van te genieten. Vorige week 

hadden we een keertje kaki’s. Dit was voor veel kinderen de eerste keer dat ze dit fruit aten. 
De reacties waren positief, de meeste kinderen vonden het erg lekker. 
 
Nieuws van Kidsbest 
Peuteropvang Ukkepuk is 5 ochtenden (ma. t/m vr.) open 
van 8.30 tot 11.30 uur (ingaande januari 2019). Met ingang 
van afgelopen september is er een 2e groep geopend op de 
maandag- en de donderdagochtend. Deze 2e groep is naast 
het lokaal van Ukkepuk in het lokaal van de Speeltrein. Bij beide groepen van Peuteropvang 
Ukkepuk werken 3 vaste leidsters: Ruth, Linda en Ada. Zoals u al eerder heeft gelezen is 
Peuteropvang Ukkepuk een VVE-locatie en alle leidsters zijn dan ook VVE-gecertificeerd. Er 
wordt gewerkt met thema’s, activiteiten die daarbij aansluiten en met de handpop Puk. De 
taalontwikkeling van de kinderen is een belangrijk onderdeel van ieder thema en hier wordt 
veel aandacht aan besteed met behulp van woordkaarten, voorlezen en liedjes zingen. Op 
dit moment is het thema bij Ukkepuk: ‘Decemberfeesten met Puk’. Na St. Maarten en 
Sinterkaas staat nu het Kerstfeest centraal. De kinderen leren kerstliedjes, we lezen 
kerstboekjes voor en als activiteit maken we kerstknutsels en gaan we kerstkoekjes bakken. 
In de kerstvakantie is Ukkepuk gesloten. We starten weer op maandag 7 januari 2019. Tot 
ziens en bij deze alvast: Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar! 
 
Van de MR 

Huil tot je weer lacht 
Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden 

Probeer nieuwe dingen 

Verwelkom verandering 

Haal het onderste uit de kan 

Geef meer, neem minder 

Laat de mug en de olifant voor wat ze zijn 

Praat minder, luister meer 

Het is oké om iets niet te kunnen 

Maar probeer het in ieder geval 

Vanuit de gehele MR 

Fijne kerstdagen 

en een 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

 



Wist je dat… 

• …. ook tijdens de weken van de kerstvakantie blijven lezen 
belangrijk is? Wanneer er twee weken lang niet geoefend 
wordt met lezen, kan een kind zomaar terugzakken in leesniveau. We noemen dat een 
leesdip. 

• …. je kind tijdens diverse gezamenlijke activiteiten genoeg leesmomenten heeft? Je 
kind kan de handleiding van een gezelschapsspel voorlezen of laat je kind tijdens het 
koken het recept voorlezen. Ook het voorlezen van filmopties uit de tv-gids of van 
internet is weer een leesmoment. 

• …. je ook huisdieren en knuffels kan inzetten tijdens het lezen? Wanneer je zelf even 
geen tijd hebt om samen met je kind te lezen, kan het kind gerust voorlezen aan een 
huisdier of knuffel. Dit publiek vindt extra aandacht meestal heel prettig en uw kind 
leest niet alleen. 

 
GGDflits Resultaten kindermonitor 
Kinderen in Kennemerland bewegen meer en eten en drinken gezonder! In het voorjaar van 
2018 deden ouders van ruim 10.000 kinderen tussen 0 t/m 11 jaar mee aan het onderzoek 
‘de kindermonitor’. Uit dit onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de 
gezondheidssituatie van kinderen in onze regio is veel informatie gekomen. Vergeleken met 
2014 zijn er in de regio Kennemerland meer kinderen die regelmatig bewegen en buiten 
spelen. Ook is het aantal kinderen dat dagelijks water drinkt en groente en fruit eet gestegen. 
Gemeenten, scholen en andere organisaties kunnen de resultaten gebruiken voor de 
invulling van hun jeugd- en gezondheidsbeleid.  
Alle regionale resultaten, het regiorapport en achtergrondinformatie zijn te vinden in de 
Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. In februari 2019 verschijnen daar ook de 
resultaten van de afzonderlijke gemeenten. 
 
 
 

Team De Wissel 
wenst iedereen 

heerlijke kerstdagen 
en een 

liefdevol 2019 


