
  

Agenda 

19 maart   Wisselochtend 
19 maart   Leerlingenraad 

20 maart  OPEN DAG VAN 9.00 – 12.00 UUR 
20 maart   Nationale Daltondag 
25 maart   OR-vergadering, 19.30 uur 
26 maart   Schoolfotograaf 
5 april   Wisseltje komt uit 
6 april   Inleveren oud papier, 9.30 – 11.30 uur 
8 t/m 12 april  Kwartiergesprekken groep 1 
9 april   Regiodag Dalton 
 
Nieuws van de directie 
Zoals u weet, sta ik ’s ochtends vaak bij de voordeur om iedereen 
welkom te heten. Dat vind ik een heerlijk positief begin van mijn dag. 
Ik zie alle kinderen binnenkomen, heb regelmatig een kort praatje met een kind of een ouder 
en het is zelfs de plek om zo nu en dan een belangrijke vraag te beantwoorden. Ik vind het 
heel plezierig om op deze ongedwongen manier alle kinderen en ouders te zien.  
Het contrast van de drukte bij het naar binnen gaan en de rust die in de school ontstaat als 
alle kinderen gaan spelen en leren is heel groot. Vlak na half negen daalt er een serene rust 
neer in het gebouw. In de groepen 3 t/m 8 starten we iedere ochtend met een kwartiertje 
lezen. Een structureel onderdeel van de dag, omdat lezen de meest belangrijke vaardigheid 
is die een kind moet leren, maar ook een goede manier om alle kinderen in de rust van het 
schoolse leren te zetten. 
In de loop van de ochtend zie ik dan steeds meer kinderen werken op de gang. Soms 
zelfstandig, soms in tweetallen. Leren op een Daltonschool vindt namelijk niet alleen plaats 
in het klaslokaal. Ik kan zo genieten van al deze momenten. 
 

Daltonkindcentrum De Wissel 
Per 1 september 2019 horen basisschool De Wissel en Kinderopvangorganisatie Kidsbest 
echt bij elkaar. Dan zijn we samen Daltonkindcentrum De Wissel. Om dit mogelijk te maken 
zijn we aan het kijken naar de indeling van het gebouw. De peutergroepen zitten in een 
andere vleugel dan de kleutergroepen en dat is niet handig als je meer met elkaar wilt 

 



samenwerken. Daarom gaan we binnen het gebouw verhuizen. Deze verhuizing vindt plaats 
in de zomervakantie. De peutergroepen komen naast de kleutergroepen, in de vier lokalen 
die aan het schoolplein grenzen. De bovenbouwgroepen schuiven door naar de vrijgekomen 
peuterlokalen. In het lokaal van groep 3 komt het kinderdagverblijf. Hier worden kinderen 
tussen de 0 – 4 jaar opgevangen als hun ouders aan het werk zijn. Deze kinderen hebben ook 
een slaapplek nodig, hiervoor zal het kantoor van juf Carola gebruikt gaan worden. Het 
kantoor zal naar boven verhuizen.  
 

Inloop van 10 minuten 
Iedere ochtend en middag gaat de deur van school 10 minuten voordat de 
les begint open. Dit geeft iedereen voldoende tijd om alle kinderen in de 
juiste lokalen te krijgen. Daarnaast is het een mooi moment voor de 
leerkrachten om even contact te hebben met alle kinderen en ouders.  

We gaan de opzet van onze inloop iets aanpassen. Als de kinderen in de ochtend in hun 
klaslokaal komen, mogen ze even gezellig kletsen met hun klasgenoten. Zodra de meester of 
juf meldt dat de les gaat beginnen, gaan alle kinderen op hun plek zitten. 
In de middag verwachten we van de kinderen dat ze, zodra ze in het lokaal zijn, aan het werk 
gaan. Vaak ligt er nog wat werk van de ochtend dat afgemaakt kan worden of de kinderen 
kunnen met hun daltontaak aan de slag.  
 

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 directeur in samenwerking met kinderen van groep 
7. Er is ook een ouder van de MR aanwezig om vragen te beantwoorden.  

 
Gesprekken ouders groep 1 
In de week van 8 t/m 12 april vinden de gesprekken voor de ouders 
van groep 1 plaats. De kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport 
mee, wij vinden het prettiger om de informatie over de kinderen met 
de ouders te bespreken. Op deze manier kan goed besproken worden hoe het met uw kind 
op school gaat en hoe het thuis gaat. 

 
Nationale Daltondag 
Op 20 maart is het de Nationale Daltondag. Dit is ook de dag dat wij onze 
open dag organiseren. Deze twee momenten koppelen we altijd aan 
elkaar. In Nederland zijn meer dan 100.000 kinderen die naar een 

Daltonschool gaan. Alle Daltonscholen in ons land zijn aangesloten bij de Nederlandse Dalton 
Vereniging. Er worden regelmatig interessante bijeenkomsten georganiseerd rondom het 
Daltononderwijs, waar leerkrachten van verschillende Daltonscholen bij elkaar komen. Op 9 
april organiseren wij op De Wissel de volgende bijeenkomst. Hiervoor nodigen we maar liefst 
van 39 Daltonscholen uit onze regio personen uit. Het thema van deze dag is ‘gluren bij de 
buren’. We gaan ons deze dag laten inspireren door werkvormen uit het Freinetonderwijs, 
ook een vernieuwingsschool, net zoals een Daltonschool. 



 
Nieuws van peuteropvang Kidsbest 
Na een rustmoment van twee weken (voorjaarsvakantie en 
rustweek) zijn we maandag 4 maart gestart met ons nieuwe thema 
‘Knuffels’. In dit thema staan knuffels en geknuffeld worden centraal. Bij knuffels hoort aaien 
met je handen en je wangen, lief zijn voor elkaar en vriendjes worden. Deze aspecten zullen 
tijdens dit thema veelvuldig aan de orde komen. De kinderen nemen een knuffel van huis 
mee, ‘snoezelen’ in de slaapkamerhoek, brengen de knuffels naar bed en lossen een ruzie 
tussen twee knuffels op. Ook lezen we het knieboek ‘Waar is Knuf?’. En maken we een bedje 
voor de knuffel en een knutselbeer op papier van allerlei stofjes en papiertjes. We dansen 
met knuffels op muziek en spelen verstopspelletjes met de knuffels. Het thema ‘Knuffels’ 
duurt tot en met vrijdag 12 april. 
Maandag 15 april starten wij met de voorbereiding op Pasen. 
 
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 26 maart komt de schoolfotograaf weer foto’s nemen van uw kind. In principe 
worden alle leerlingen deze dag gefotografeerd, maar er is een mogelijke uitloop naar 
woensdag. De fotograaf komt met een witte achtergrond. Het advies is geen zwarte, witte 
of fluorescerende kleding te dragen. Kleurrijke kleding is het mooist. Daarnaast wordt 
geadviseerd meisjes geen strakke staart of vlecht naar achteren te laten dragen.  
Wilt u een foto van al uw kinderen maar zitten ze niet allemaal op school, dan kunt u zich 
intekenen op de lijst in de hal voor een afspraak na schooltijd. 
Om het fotograferen in goede banen te leiden , zouden we graag een aantal ouders hebben 
om te assisteren. U kunt zich opgeven bij juf Marit of via marit.veldhuijs@isobscholen.nl   
 

MR Nieuwsflits 
Volgende week woensdag, 20 maart, is het ‘Open Dag’ op De Wissel. Kent 
u ouders met jonge kinderen? Vertel ze dan over onze Open Dag. Voor vele 
ouders is dit de eerste kennismaking met de school. Nog steeds schijnen 
er namelijk mensen in Uitgeest te wonen die niet van het bestaan van De 

Wissel af weten. In deze onzekere en onduidelijke tijden rondom de scholen in het dorp, 
willen we onze stabiele en toegankelijke school, met gedegen onderwijs graag onder de 
aandacht brengen.   
De PR van De Wissel omtrent de open dag is in volle gang. De posters van de open dag zijn 
op vele plekken zichtbaar en via digitale kanalen is de informatie ook beschikbaar. De MR 
ziet het als haar taak om actief mee te denken aan de vormgeving van deze positieve PR. 
Ondanks de inzet van MR zijn er voldoende andere mogelijkheden om de open dag nog beter 
onder de aandacht te brengen. Mond-tot-mondreclame is uiteindelijk de beste reclame! 
Ook uw meningen en ideeën zijn welkom. Spreek één van de MR-leden aan of stuur een mail 
naar mrdewisseluitgeest@gmail.com 
 
De Schooldak Revolutie start mogelijk bij De Wissel in Uitgeest! 
Stichting Schooldak Revolutie (SDR) is een landelijke organisatie die streeft naar een 
Nederland waarin alle kinderen leren op en over zonne-energie van eigen schooldak. Het 
doel is dan ook om in 6 jaar tijd alle geschikte schooldaken te voorzien van zonnepanelen. 
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De SDR biedt hiervoor een aantal ondersteuningsmogelijkheden van inventarisatie en 
financiering tot uitvoering.  
Als team zijn wij geïnteresseerd in het verduurzamen van ons gebouw. Het plaatsen van 
zonnepanelen hoort daarbij en geeft het goede voorbeeld aan onze kinderen hoe samen te 
voorzien in onze eigen energie; letterlijk van het schooldak. 
Inmiddels heeft een eerste gesprek plaats gevonden met SDR en Omgevingsdienst IJmond 
(namens de gemeente) en ISOB (ons schoolbestuur). Vanuit de SDR komt er een 
schooldakcoach beschikbaar die het hele proces zal begeleiden.  
In het vervolgtraject willen we zoveel mogelijk iedereen betrekken. Daarvoor zal het een en 
ander georganiseerd en gecommuniceerd moeten worden. Wilt u meedenken of meedoen 
aan deze schooldakrevolutie bij onze school, kijk dan voor meer informatie op de website: 
www.schooldakrevolutie.nl of neem contact op met Antoine Tromp: 06-26268421. 
 
Wist je dat… 

 Volkswagen dit jaar partner van de Nationale Voorleesdagen 
was? Een jaarlijkse campagne gericht op voorlezen. 

 Volkswagen samen met heel goede en bekende 
kinderboekenschrijvers van Nederland interactieve luisterverhalen, Snelweg 
Sprookjes, voor onderweg heeft gemaakt? 

 deze Snelweg Sprookjes zich door slimme technologie aanpassen aan jouw route? Zo 
komt de omgeving tot leven en rijd je met het hele gezin door een sprookje heen. 
Snelweg Sprookjes kun je gratis downloaden in de appstore of playstore. 

 
GGDflits: Groei 
Of een kind goed groeit kun je bekijken door de lichaamslengte in te vullen op een 
groeidiagram. In sommige perioden maken kinderen een groeispurt door. 

 Tussen 4 en 6 jaar groeit je kind ongeveer 6 centimeter per jaar. Maar niet alle 
kinderen groeien even snel. Kinderen die snel groeien kunnen last krijgen van 
groeipijn. 

 Tussen 6 en 9 jaar groeit je kind snel. Gemiddeld weegt een kind van 6 jaar ongeveer 
22 kilo. Met 8 jaar weegt je kind ongeveer 27 kilo bij een lengte van 1,30 meter. 

 Tussen 9 en 14 jaar groeien kinderen meestal heel snel. Ze maken dan een groeispurt 
door. Rond 12 jaar zijn de meeste kinderen tussen de 1,40 meter en 1,70 meter lang. 

Maak je je zorgen over de groei van je zoon/ dochter? Maak dan een afspraak met de 
jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023-7891777 op werkdagen 
van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur. 
     
Reuma Nederland zoekt collectanten voor de collecteweek 18 t/m 23 maart 2019!  
Mijn naam is Marjan Min en ik ben collecte-organisator voor wijk 6 (plan Waldijk). Ik ben op 
zoek naar personen boven de 18 jaar die in de collecteweek een avondje tijd hebben om 
langs de deuren te collecteren voor ReumaNederland. Er zijn nog diverse straten in deze wijk 
beschikbaar! Heeft u tijd/zin, dan graag een berichtje naar 06-29250263. Alvast bedankt. 
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