
 

Agenda 

18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie 
25 februari   Luizencontrole 
26 februari   MR-vergadering, 20.00 uur 
4 t/m 8 maart  Kwartiergesprekken rapport 
9 maart   Oud papier inleveren tussen 9.30 – 11.30 uur 
12 maart   Wisselochtend 
15 maart   Het nieuwe Wisseltje verschijnt 
19 maart   Wisselochtend 
19 maart   Leerlingenraad 

20 maart  OPEN DAG VAN 9.00 – 12.00 UUR 
 
Nieuws van de directie 
De afgelopen maand is er door de kinderen heel hard gewerkt. In de 
groepen 3 t/m 8 zijn de Cito-toetsen weer afgenomen en dat vraagt van 
de kinderen altijd een flinke inspanning. Daarna wordt door de 
leerkrachten heel hard gewerkt. Alle toetsen worden nagekeken, 
ingevoerd in de computer en geanalyseerd. Op basis van de Cito-toetsen 
en natuurlijk ook de toetsen die bij de reken- en taalmethode horen, 
maken we onze groepsplannen.  
Een groepsplan wordt per vak gemaakt, we hebben dus een groepsplan voor rekenen, lezen, 
spelling en begrijpend lezen. In dit groepsplan staan de grote lijnen voor de komende 
maanden beschreven. Welke onderwerpen worden er besproken, welke leerstof wordt 
aangeleerd en welke niveaus zijn hierin aan te brengen?  
Onze daltontaak passen we hier ook weer op aan. De kinderen in groep 4 t/m 8 krijgen een 
taak op papier, die door de leerkracht digitaal is gemaakt. De kinderen van groep 1 t/m 3 
krijgen hun taak digitaal op het schoolbord. Hierin verwerken de leerkrachten de niveaus die 
we uit de groepsplannen halen. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen op hun eigen niveau 
de verwerking van de lessen kunnen maken.  
 

Daltonkindcentrum De Wissel 
Per 1 september 2019 horen basisschool De Wissel en Kinderopvangorganisatie Kidsbest 
echt bij elkaar. Met ingang van deze datum zijn we namelijk samen Daltonkindcentrum De 

 



Wissel. Dit betekent dat we opvang en onderwijs aanbieden aan kinderen van 0 t/m 12 jaar. 
We zijn de afgelopen twee jaar langzamerhand naar elkaar toe aan het groeien. Zo zijn er al 
wat daltonkenmerken terug te vinden bij de peuters, hebben de peuterleidsters en de 
kleuterleidsters samen een cursus gevolgd, gecombineerd met een interessante ouderavond 
en spelen de peuters regelmatig in een kleutergroep. Deze samenwerking gaan we steeds 
meer versterken, zodat we onze krachten echt kunnen bundelen. In de komende Wisseltjes 
zullen we u hierover informeren. 
 

Kwartiergesprekken 
Naar aanleiding van het rapport wordt u altijd uitgenodigd voor een 
oudergesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u aanvullende informatie over de 
behaalde resultaten in de les en bij de Cito-toetsen. U krijgt dan ook de Cito-

grafieken van uw eigen kind te zien. Hierop is zichtbaar hoe de ontwikkeling verloopt. De 
gesprekken vinden plaats in de tweede week na de voorjaarsvakantie, van 4 t/m 8 maart. U 
kunt zich via de website inschrijven voor de oudergesprekken. U ontvangt van ons een mail 
op maandag 25 februari, zodat u weet dat de inschrijving geopend is. 
 
Te laat!  
We merken nog steeds dat er regelmatig kinderen te laat in de klas komen, 
met name in de groepen 1 t/m 4. We willen heel graag om 8.30 uur starten 
met de lessen, maar vaak wordt het een paar minuten later. Nu scheelt een 
paar minuten op een dag niet zo heel veel, maar als dat meerdere dagen per 
week gebeurt, kost ons dat veel lestijd. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd in de klas is, 
zodat wij optimaal les kunnen geven.  
  

Open dag  
Kent u nog ouders met kinderen jonger dan vier jaar? Misschien kunt u ze informeren 
over onze open dag. De open dag is op woensdag 20 maart van 9.00 – 12.00 uur. Er kan 
dan een kijkje genomen worden in de school, terwijl alle kinderen aan het werk zijn. De 
rondleiding wordt verzorgd door de directie in samenwerking met kinderen van groep 8. 
Er is ook een ouder van de MR aanwezig om vragen te beantwoorden.  

 
We zijn op zoek naar luizenmoeders, herhalingsbericht 
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  
Ondanks alle controles hebben we zo nu en dan last van hoofdluis op school. Hieronder leest 
u tips om hoofdluis te behandelen. Behandel het haar met een antihoofdluismiddel in 
combinatie met kammen.  Doe de haren voorover boven wit papier, kam het haar van achter 
naar voren.  Maak daarna de kam weer goed schoon.  
Behandel de besmette gezinsleden met het middel, gebruik het niet preventief.  Waarschuw 
de school, dan kunnen ook andere ouders weer extra opletten.  Blijf de eerste 2 weken 
dagelijks kammen.  Luizen in je haar? Kammen maar !  
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Nieuws van Kidsbest Peuteropvang op de Wissel 
Peuteropvang Ukkepuk is, zoals eerder al geschreven, vanaf 
september 2018 uitgebreid met een tweede groep op de 
maandag- en de donderdagochtend. 
Deze tweede groep wordt in principe een 3+ groep en krijgt de naam Speeltrein. Deze naam 
komt van Voorschool de Speeltrein, die per maart 2019 gaat stoppen. 
De kinderen van de groep Speeltrein zullen meer activiteiten gaan doen die gericht zijn op 
de overgang naar de basisschool. Zij zullen met de pedagogisch medewerkster regelmatig in 
de groepen 1/2 een bezoekje brengen en zo al kennis gaan maken met het materiaal dat in 
een kleuterlokaal aanwezig is. Plekken die vrijkomen zodra ze 4 jaar worden en naar school 
gaan, zullen opgevuld worden door de peuters van Ukkepuk die én de juiste leeftijd hebben 
én daar ook in hun ontwikkeling al aan toe zijn (sociaal-emotioneel en cognitief). Dit 
natuurlijk in overleg met betreffende ouders van het kind. Deze ontwikkelingen vinden plaats 
als 1e stap in het proces van een nieuw te vormen DKC (Dalton Kind Centrum) De Wissel . 
 
MR Nieuwsflits 
Vandaag vinden jullie een algemeen stukje over wat de MR eigenlijk ook al weer precies is 
en doet. 
Wat is een medezeggenschapsraad (MR)? 
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) een MR 
instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op de 
Wissel bestaat de MR uit drie ouders (Apdullah, Marieke & Rolf) en drie leerkrachten (Linda, 
Mary, Michel). 
Wat doet een MR? 
De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten 
instemming of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en 
het team. De MR bewaakt daarmee de kwaliteit van het onderwijs. De MR vergadert 
onderling en ook in overleg met de directie. 
Wat zijn de bevoegdheden van de MR? 
Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt, moet het voor bepaalde zaken eerst de mening 
van de MR vragen. In bepaalde gevallen heeft het bestuur de instemming (zoals m.b.t. 
onderwijskundige doelstellingen) of het advies (zoals m.b.t. het financieel beleid) van de MR 
nodig. In de WMS en het MR-reglement staan alle bevoegdheden van de MR omschreven. 
Op De Wissel initieert de MR ook zelf nieuwe speerpunten, zoals richting een proactieve PR 
van de school en initiatieven rond de aandacht voor gezondere voeding. 
Ook uw meningen en ideeën zijn welkom. Spreek één van de MR-leden aan of stuur een mail 
naar mrdewisseluitgeest@gmail.com 
 
Overblijfouder gezocht 
Onze nieuwe overblijforganisatie Brood & Spelen is nu een paar maanden bij ons op school. 
De kinderen zijn al weer helemaal gewend aan de nieuwe werkwijze. Het overblijfteam is op 
zoek naar uitbreiding. Vindt u het leuk om ook mee te werken tijdens de lunchpauze van de 
kinderen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator, Wendy. Zij is te bereiken op 
nummer 06-30283958. De voorkeur gaat uit naar iemand die alle drie de dagen kan helpen 
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(maandag, dinsdag en donderdag), maar u bent ook welkom als u alleen op dinsdag kunt. 
Deze dag maken veel kinderen gebruik van de overblijf. 
 
Wist je dat… 

 …. Theater Poppekus in samenwerking met het Lees 
Lokaal een cursus Poppenspelen voor kinderen vanaf 7 
jaar aanbiedt? 

 …. deze cursus Poppenspelen op 7 maart zal starten? De lessen zijn op 
donderdagmiddag in het Lees Lokaal Uitgeest van 16.00 tot 17.15 uur. Inschrijven kan 
per blok van 8 lessen. De kosten zijn € 7,50 per les en is inclusief drinken en een 
verantwoord hapje. 

 …. er tijdens de lessen wordt geleerd hoe je een pop bespeelt, emoties kan uitdrukken 
en hoe je het publiek enthousiast maakt? Er zal een (prenten)boek uit het Lees Lokaal 
nagespeeld worden. Er wordt een rolverdeling gemaakt, het decor wordt 
samengesteld en er zal gerepeteerd worden. We streven ernaar elke eerste zaterdag 
van de maand een voorstelling te geven tijdens het voorleestheater in het Lees Lokaal. 
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@theaterpoppekus.nl 

 
Serie: zorg in de school   Extra uitdaging 
Wij bieden niet alleen zorg aan kinderen die moeite hebben met een 
deel van de lesstof, wij bieden ook zorg aan kinderen die de lesstof 
juist heel goed snappen. Kinderen die eigenlijk geen behoefte hebben 
aan het inoefenen van nieuwe stof, omdat ze deze al beheersen. Deze 
kinderen hebben juist behoefte aan extra uitdaging. Onze methodes voor taal en rekenen 
bieden deze extra uitdaging al aan, dit is de drie-sterren-lesstof. De meeste kinderen hebben 
hier ruim voldoende aan. Enkele kinderen hebben hiernaast nog meer behoeftes. Zij krijgen 
van ons een plusmap. In deze map zitten voor verschillende vakgebieden extra bladen met 
veel uitdaging. De plusmap wordt voor deze kinderen een onderdeel van hun weektaak, in 
plaats van het inoefenen van bekende lesstof.  
Daarnaast bieden we ook projecten aan. Kinderen kunnen een onderdeel van hun weektaak 
schrappen om in plaats daarvan te werken aan hun project. Hiermee geven we de kinderen 
een stukje eigen verantwoordelijkheid. Ze bepalen zelf (in overleg met de meester of juf) 
welk onderdeel van de weektaak ze laten vallen. Ze moeten hun keuze hiervoor goed kunnen 
onderbouwen. 
 

GGDflits: Brutaal en opstandig gedrag 
Iedere ouder loopt er weleens tegenaan, een brutaal of opstandig kind. Als 

kinderen ouder worden, moeten ze leren met hun emoties om te gaan. Alle kinderen uiten 
hun boosheid wel eens door brutaal of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door schreeuwen, 
schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag of lukt. 
Als je kind zich boos voelt, vertel dan dat je kind zich eerst moet afvragen wat de oplossing 
is: 'eerst denken, dan doen'. Het lukt natuurlijk niet altijd om brutaal en opstandig gedrag te 
voorkomen. Het ene kind kan dat beter dan het andere kind. Dit heeft met temperament te 
maken. 


