
 

Agenda 

28 jan. t/m 1 febr.  Cito-toetsweek 
31 januari   OR-vergadering, 19.30 uur 
4 februari   Studiedag, alle kinderen zijn vrij  
5 februari    Leerlingenraad van 12.00 – 13.00 uur 
9 februari   Inleveren oud papier van 9.30 – 11.30 uur 
11 t/m 15 februari VO-gesprekken groep 8 
15 februari   Rapport mee 
15 februari   Luizenzak en nieuw Wisseltje mee 
18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie 
 
 
Nieuws van de directie 
Het nieuwe jaar is al drie weken oud en de kinderen zijn 
weer helemaal gewend aan het vertrouwde schoolritme. Ik heb veel fijne verhalen van de 
kinderen over de kerstvakantie gehoord en het is goed om te zien dat iedereen weer gezond 
en wel terug is op school.   
De komende weken gaan we met de kinderen hard aan de slag. Na de afgelopen feestmaand 
is het in januari heerlijk werken. Dat vinden alle leerkrachten, maar we merken het ook aan 
de kinderen. Ze zijn lekker uitgerust en ontspannen. Naast de gewone lessen in de klas 
hebben we de komende week ook nog te maken met de Citotoetsen. Twee keer per jaar 
worden deze toetsen afgenomen, zodat we de ontwikkeling van de kinderen goed kunnen 
blijven volgen. De resultaten van deze toetsen kunt u vinden in het rapport van uw kind en u 
krijgt er van de leerkracht meer informatie over in het oudergesprek.  
En misschien wel het meest belangrijk: We bedanken alle ouders en kinderen die geholpen 
hebben bij de voorbereiding van het kerstfeest van harte voor hun inzet. Het is weer een 
heerlijk feest geweest.  
 
Cito-toetsweken 
De eerste toetsweek is al achter de rug en komende week maken we de laatste toetsen af. 
Twee keer per jaar, in het midden en aan het einde van het schooljaar, doen de leerlingen 
van groep 3 t/m 8 mee aan de Citotoetsen. We toetsen rekenen, spelling, begrijpend lezen 
en technisch lezen. Hieruit komt een niveau dat aangegeven wordt met de Romeinse cijfers 

 



I t/m V, waarbij I het hoogste niveau is en V het laagste. Deze scores vindt u ook terug op het 
rapport van uw kind. In de kwartiergesprekken die na de voorjaarsvakantie plaatsvinden, 
worden de resultaten nog verder toegelicht. 
  

Studiedag  
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, herhalingsbericht 
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 weer voor groep 5 
Direct na de kerstvakantie is juf Anneke weer begonnen in groep 5. Vanaf nu staat ze gewoon 
weer iedere vrijdag voor de groep. Fijn! 
 

VO-gesprekken groep 8 
In de laatste week voor de voorjaarsvakantie vinden de VO-gesprekken in 
groep 8 plaats. Dit is het laatste gesprek voordat uw kind ingeschreven 
moet worden op een school voor voortgezet onderwijs. De open dagen 
op alle scholen zijn nu in volle gang en ook onder schooltijd gaan de 
kinderen op diverse scholen kijken. Allemaal om straks een goede keuze 

te maken. Dit is altijd een spannende periode. Als in maart alle kinderen ingeschreven staan, 
kan de druk een beetje van de ketel. Dan komt er langzamerhand wat meer tijd vrij om de 
musical voor te gaan bereiden. 
 
Rapport mee   
Op vrijdag 15 februari krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee. 
Het is het eerste rapport van het schooljaar. In november heeft u tijdens het 
kwartiergesprek van de leerkracht al gehoord hoe het op dat moment met uw 
kind in de klas ging. Nu krijgt u van ons op papier alle informatie. Na 
de voorjaarsvakantie volgen de kwartiergesprekken. Dan krijgt u aanvullende informatie bij 



het rapport  en bij de uitslag van de Cito-toetsen en kunt u natuurlijk ook uw eigen vragen 
weer stellen.   
De kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport, zij zitten daarvoor nog te kort op school. 
In de eerste week van april staan de kwartiergesprekken voor de ouders van groep 1 gepland. 
Dan krijgt u alle informatie over uw kind te horen.  
 

We zijn op zoek naar luizenmoeders 
Na de zomervakantie gaan twee luizenmoeders stoppen met het controleren 
van de kinderen op hoofdluis. Hun kinderen zitten nu in groep 8. We zijn dus 
alvast op zoek naar nieuwe vaders of moeders die ons een paar keer per 

schooljaar willen helpen. Vindt u het leuk om het luizenteam van De Wissel te komen 
versterken, mail dan naar carola.vandereng@isobscholen.nl  
 
Inzameling oud papier  
Wat fijn, we hebben dit schooljaar veel hulpouders die ons komen helpen met het inzamelen 
van oud papier. Astrid (moeder van Belle uit groep 6) heeft heel actief gezocht naar extra 
ondersteuning. Daar zijn we haar erg dankbaar voor.  
De container zat afgelopen keer behoorlijk vol maar hij kan nog veel voller. Kom dus op 
zaterdag 9 februari tussen 9.30 – 11.30 uur langs om al uw oude papier te brengen.  
Als proef gaan we kijken of we extra papier kunnen verzamelen in onze schuur. Kunt u op 
zaterdag uw papier niet komen brengen, dan mag u het op vrijdagochtend in de schuur 
zetten. Wel graag in een doos of goed vastgebonden.  
 
Gevonden voorwerpen 
Onze bakken met gevonden voorwerpen zitten weer heel erg vol. Volgende week leggen we 
alle gevonden kledingstukken, bakjes en tassen op de tafel in de hal. Neemt u even een kijkje 
of er nog iets tussen zit van uw kind? Alle spullen die niet opgehaald worden, brengen we 
naar de kringloopwinkel. 
 
Nieuws van Kidsbest: peuteropvang Ukkepuk 
Het nieuwe jaar is weer begonnen en in de 1e week zijn we 
rustig opgestart. We hebben kennis gemaakt met een aantal 
nieuwe peuters. Vanaf maandag 14 januari zijn we begonnen 
met een nieuwe thema van Uk en Puk: ‘Ik en mijn familie’. 
Puk laat zijn familie zien door middel van foto’s die op de thematafel staan. De kinderen 
mogen familiefoto’s meenemen en die gaan we in de kring bekijken. Daarna gaan we ze 
opplakken en ophangen. We leren wat familie is en welke namen erbij horen. Ook gaan we 
erover lezen, zingen we liedjes (‘In Holland staat een huis’) en maken we knutsels (o.a. een 
fotolijstje en het huis waarin je woont). Het thema ‘Ik en mijn familie’ duurt 5 weken en loopt 
tot de voorjaarsvakantie (18 - 22 februari). 
 
Van de MR 
Dat de plusklas in het schooljaar 2018/2019 is komen te vervallen, vinden wij als MR heel 
jammer. Wij begrijpen echter dat deze keuze gemaakt werd. Door deze genomen keuze 
konden de ‘gewone’ klassen behouden blijven en is er niet gekozen voor combiklassen. Toch 
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wilden wij als MR niet akkoord gaan met ieder jaar onzekerheid over de aanwezigheid van 
een plusklas. Wij willen, net als de school overigens, continuering van de plusklas. Als 
oudergeleding binnen de MR hebben we besloten de directeur van de ISOB,  het bestuur, 
aan te schrijven met een voorstel. De reactie op onze brief met ons voorstel werd positief 
ontvangen. Er heeft inmiddels een gesprek tussen de oudergeleding van de MR en het ISOB- 
bestuur plaatsgevonden. Momenteel wordt er gekeken in hoeverre onze ideeën en andere 
opties financieel haalbaar zijn. 
Ook uw meningen en ideeën zijn welkom. Spreek één van de MR-leden aan of stuur een mail 
naar mrdewisseluitgeest@gmail.com 
 
Serie: zorg in de school   Lezen/spelling – mogelijk dyslexie 
Kinderen in groep 3 leren hoe vormen horen bij letters en hoe letters horen bij bepaalde 
klanken. Hiermee begint het technisch (leren) lezen. Ongeveer 10% van de leerlingen in 
groep 3 is wat betreft hun ontwikkeling nog niet helemaal 'klaar' voor het leren lezen en 
schrijven. Ruim de helft van deze kinderen gaat goed vooruit met extra hulp.  
Als een kind ondanks extra oefening en begeleiding van minimaal 6 maanden niet vooruit 
gaat met lezen en  spellen, kan er sprake zijn van dyslexie. Het is dan raadzaam om verder 
onderzoek te laten doen door een externe deskundige. Dit laatste gebeurt niet eerder dan in 
groep 4; er moet namelijk een aantoonbare achterstand vastgesteld kunnen  worden en dat 
is in groep 3 niet mogelijk, omdat er nog te kort leesonderwijs is gegeven.  
Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen of spellen, niet in het begrijpend 
lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wel belemmeren. Dit is het geval als het technisch 
lezen te veel aandacht en energie vraagt.   
Dyslexie belemmert het vlot leren lezen. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk 
wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller 
afgeleid dan de gemiddelde lezer.   
Als er dyslexie is vastgesteld bij een kind, dan wordt er o.a. gebruik gemaakt van de volgende 
hulpmiddelen;   

 Extra tijd om teksten te lezen of toetsen te maken.   
 Eventueel vergrote toetsen   
 Speciale leesbegeleiding  
 Spelling in de lift  
 Connect- en Ralfilezen  

Met behulp van deze middelen hebben we als doel, ondanks de lees- en 
spellingsproblemen, een vooruitgang in de ontwikkeling te blijven bewerkstelligen.   
 
Groot Sportspektakel in de voorjaarsvakantie 
Woensdag 20 februari organiseert de buurtsportcoach van Uitgeest een Sportspektakel in 
Sporthal de Zien in Uitgeest. Speciaal voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar wordt deze 
sportieve dag in de voorjaarsvakantie georganiseerd. Tussen 12.30 en 16.30 uur kunnen zij 
meedoen aan diverse sportclinics, terwijl zij zich tussendoor vermaken op diverse 
luchtkussens en met andere sportieve activiteiten. De toegang tot het evenement bedraagt 
€ 4,- per kind, hiervoor kun je meedoen aan twee sportclinics naar keuze. Wilt u meer 
informatie over de speciale tarieven die gelden voor BSO’s en groepen? Stuur dan een mail 
naar c.thomas@alkmaarsport.nl 
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