
  

Agenda 

6 april   Inleveren oud papier, 9.30 – 11.30 uur 
8 t/m 12 april  Kwartiergesprekken groep 1 
9 april   Regiodag Dalton 
9 april   Fietscontrole groep 7 
9 april   MR-vergadering, 20.00 uur 
12 april   Sportdag groep 7 en 8 van 8.20 – ongeveer 13.15 uur 
16 + 17 april  Eindtoets groep 8 
18 april   Koningsspelen voor groep 1 t/m 6 
18 april   Continurooster tot 14.00 uur, we eten op school een broodje  
18 april   Laatste dag schoolfruit 
19 april t/m 5 mei  Meivakantie 
6 mei    Luizencontrole 
10 mei   Het nieuwe Wisseltje komt uit 
11 mei   Inleveren oud papier, 9.30 – 11.30 uur 
12 mei   Moederdag, cadeau gr 7/8 facultatief 
 
 
Nieuws van de directie 
Op een Daltonschool werken kinderen niet altijd alleen maar in de 
klas, ze mogen ook op andere plekken werken. Zo doen we dat ook 
op onze school. Tijdens het zelfstandig werken mogen de kinderen 
op de gang of in een andere ruimte aan het werk gaan. Als ik dit 
tijdens de rondleiding aan nieuwe ouders vertel, zijn ze in het begin 
altijd een beetje sceptisch. Zodra ik dan met ze door de school 
loop, zijn ze altijd verbaasd om te zien hoe goed het in de praktijk 
gaat. In de gangen of in de bibliotheek zijn kinderen zelfstandig of in tweetallen bezig met 
hun werk, zonder dat er een leerkracht aanwezig is. 
Als ik door de gangen loop, geniet ik hier zelf altijd van. Vooral als ik even aangesproken 
wordt door een kind die een vraag over het werk heeft. Na een korte uitleg kunnen ze dan 
weer verder met hun werk. Maar ik geniet ook van een groepje meiden dat zit te giechelen 
totdat je als leerkracht langs loopt, dan gaan ze ineens weer hard aan het werk. Mooi toch, 
dat werken op een basisschool! 

 



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 echt samen te 
werken is het belangrijk om vanuit dezelfde visie te werken. Daarom hebben we naar 
onze schoolvisie gekeken en deze vergeleken met de visie van Kidsbest. Vervolgens zijn we, 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers, een muurtje gaan bouwen met de belangrijkste 
begrippen. Mooi om te zien dat we al heel veel vanuit dezelfde waarden werken. Als basis 
werken we allemaal aan veiligheid en rust, zodat kinderen zich volop kunnen ontwikkelen 
om uiteindelijk uit te groeien tot een mooi individu met zelfvertrouwen. Vanuit deze 
stevige basis gaan we met elkaar werken aan een gezamenlijke visie. Een mooie stap. 
 
Laatste dag schoolfruit 
Op donderdag 18 april krijgen de kinderen voor de 
laatste keer een stukje fruit van ons. We hebben dan 20 
weken lang gratis fruit op school gekregen, waar de 
kinderen heerlijk van hebben gegeten. Na een paar 
weken wennen, werd het al snel een goede gewoonte. 
Deze gewoonte willen we graag voortzetten. 
We willen u vragen om na de meivakantie op dinsdag 
en donderdag uw kinderen fruit mee naar school te geven. Dan houden we hetzelfde 
ritme aan, dat is ons goed bevallen. We gaan voor een gezonde school. Doet u mee? 
In de week van 18 april krijgt u van ons een mail met daarin ons idee over gezonde voeding 
en beweging. 

 
Regiodag Dalton 
Op 9 april organiseren wij op De Wissel een Daltonbijeenkomst. 
Hiervoor nodigen we maar liefst van 39 Daltonscholen uit onze 
regio collega’s 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. Deze dag zijn we gewoon open. We ontvangen onze gasten tijdens 
schooltijd in de speelzaal. 
 
Eindtoets groep 8 
Ieder schooljaar maken de kinderen uit groep 8 een eindtoets. Deze toets is verplicht voor 
alle basisschoolkinderen. Deze toets vindt plaats in april, ruim na het geven van een advies 
voor het voortgezet onderwijs. Deze toets is daar namelijk ook niet voor bedoeld. De toets 
wordt afgenomen om te kijken wat de opbrengst per kind is geweest van het volgen van acht 
jaar onderwijs.  
Er komt echter wel een score uit. Als deze score echt afwijkt van het vastgestelde advies voor 
het VO, dan gaan we als school met de ouders in gesprek. Als de score naar boven afwijkt, is 
het nog mogelijk om het advies om te zetten.  
 
 
 



Sportdag groep 7 en 8 
De kinderen van groep 7 en 8 doen dit jaar mee met een regionale 
sportdag in het teken van de Koningsspelen. Kinderen uit Uitgeest 
en Castricum verzamelen zich in Castricum, op sportterrein 
Wouterland. De sportdag wordt georganiseerd door de 
bewegingsconsulenten van Team Sportservice Kennemerland. De 
kinderen gaan een aantal clinics volgen die worden gegeven door 
verschillende verenigingen en sportaanbieders uit de gemeente 

Castricum. Wij gaan met de kinderen op de fiets naar Castricum, we vertrekken om 8.20 
uur en zullen rond 13.15 uur weer op school zijn. 
 
Fietsexamen groep 7  
Ieder schooljaar doen de kinderen van groep 7 fietsexamen. Dat 
examen bestaat uit drie onderdelen. Een fietscontrole door onze 
wijkagent en een theorie-examen dat de kinderen op school maken. 
Als laatste nog een praktisch examen waarbij de kinderen een route 
door Uitgeest moeten fietsen. We wensen de kinderen weer veel 
succes! 
 

School bestaat 25 jaar 
Op 1 augustus van dit jaar bestaat onze school al weer 25 jaar. 
Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dit feest gaan 
we vieren in de week van 16 t/m 20 september. We zijn al druk 
bezig met het voorbereiden van alle feestelijkheden, daar gaan 
we u later over informeren. We willen wel alvast een datum 
doorgeven: op vrijdag 20 september organiseren we een 
spetterend feest op ons plein met spelletjes, lekker eten en 
muziek. We nodigen alle kinderen en ouders hiervoor uit. Zet u 
deze datum alvast in uw agenda? 

 
Luizenpluis: een ouder nodig 
Na iedere vakantie controleren we alle kinderen op hoofdluis. Dit wordt gedaan door een 
aantal moeders. Aan het eind van het schooljaar gaat één van deze moeders onze groep 
verlaten, haar dochter gaat van school. We zijn dus op zoek naar vervanging. Word u onze 
nieuwe luizenouder? Het kost niet veel tijd en het is altijd erg gezellig! Aanmelden kan via 
carola.vandereng@isobscholen.nl  
 
Voorzitter OR gezocht 
Onze huidige voorzitter van de ouderraad gaat helaas stoppen met haar werkzaamheden 
voor onze school. Ze kan het niet meer combineren met haar nieuwe baan. Vindt u het leuk 
om wat meer bij school betrokken te zijn, mee te denken over gezellige activiteiten en bent 
u in staat om een groep enthousiaste ouders hierbij te begeleiden? Dan is dit het moment 
om u aan te melden. Dit kan via carola.vandereng@isobscholen.nl  
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Nieuws van peuteropvang Kidsbest 
Op dit moment zijn we met de kinderen druk bezig met het 
thema ‘Knuffels’. Na dit thema, vanaf maandag 15 april, gaan we 
ons richten op Pasen (paasfeest, paastak, paasei, paashaas, 
paasgeel). We gaan knutsels en versieringen maken en mooie 
tekeningen. Aansluitend is het meivakantie en is de peuteropvang 2 weken gesloten. Vanaf 
maandag 6 mei starten we met een nieuw thema: ‘Voorjaar en Lente met Puk’. Er zijn weer 
jonge dieren, de zon schijnt meer en de bomen en planten staan in bloei. Puk gaat graag 
naar buiten: wat ziet hij daar allemaal? Samen met de kinderen ontdekt en leert hij welke 
jonge dieren er zijn en hoe ze heten. En ook welke bloemen er te zien zijn en welke kleur ze 
hebben. We zingen liedjes over dieren en lezen boekjes erover. Tijdens dit thema besteden 
we natuurlijk ook aandacht aan Moeder- en Vaderdag. In de volgende nieuwsbrief kunt u 
hier meer over lezen en informeren wij u verder. 

 
Nieuws van de overblijf 
Wij zijn heel blij met uw vertrouwen in onze opvang en dat wij per week 
al zo'n 190 kinderen mogen opvangen! Om dit alles organisatorisch 
goed te laten verlopen, willen wij de abonnementsvormen nog wat aan 
u verduidelijken. Er zijn drie soorten opvang: 

• overblijven op basis van abonnement 1, 2 of 3 dagen per week 

• flexibel abonnement (1, 2 of 3 dagen). Hierbij kan 1 dag per week flexibel worden 
ingezet 

• incidenteel overblijven op basis van een (digitale) strippenkaart (6 strippen per kaart,  
wordt automatisch verlengd) 

Voor de 1e overblijfvorm hoeft u uw kinderen niet per keer aan te melden, zij staan bij ons 
standaard op de lijst. Afmelden bij afwezigheid of ziekte is zeer gewenst. 
Voor de flexibele dag en overblijven op de strippenkaart geldt dat u uw zoon of dochter per 
keer dient aan te melden bij de coördinator. Dit kunt u doen door middel van een 
WhatsApp, sms of mailtje. Zonder aanmelding rekenen wij in principe niet op de komst van 
uw kind, dus dan kunnen wij er niet op toezien dat uw kind op school blijft! 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tijdens de opvangmomenten contact opnemen 
met Wendy Keijning, coördinator van Brood & Spelen. Telefoon: 06-30283958, mail: 
wissel@broodspelen.nl  
  
 
Wist je dat… 

• ….. rollenspel ook toepasbaar is binnen het lezen? 
Kinderen hebben niet altijd zin om te lezen. Als je een spelletje speelt en de rollen 
omdraait dan leest het kind in de rol van ouder, aan de ouder in de rol van kind voor. 

• …. kinderen zich groot voelen door het krijgen van de ouderrol? Het stimuleert de 
kinderen om te lezen en ouders kunnen goed horen hoe er voorgelezen wordt. 

• …. het belangrijk is om als ouder in je rol te blijven? Luister goed of woorden correct 
uitgesproken worden, naar het tempo etc., maar zeg er op dat moment niets van 
wanneer er foutjes gemaakt worden. 
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