
Agenda 

2 september  Vergadering ouderraad, 19.30 uur 
4 t/m 6 september Groep 8 gaat op kamp 
7 september  Oud papier, 9.30 – 11.30 uur 
9 september  Nieuwjaarsreceptie 
16 t/m 20 september FEESTWEEK i.v.m. 25-jarig bestaan 
23 september  Opening kindcentrum 
23 september  Vergadering medezeggenschapsraad, 20.00 uur 
25 september  Kinderpostzegels gaan mee met groep 7 en 8 
26 september  Show Mad Science 
27 september  Het tweede Wisseltje komt uit 
 
 
Nieuws van de directie 
We zijn weer begonnen! 
Dit schooljaar stond onze eerste schooldag gepland op 
dinsdag, omdat er in de zomervakantie ontzettend veel 
verbouwd en verhuisd moest worden. De leerkrachten 
hadden deze extra dag hard nodig om alles helemaal in 
orde te maken. Maar vanaf dinsdag waren we weer volop 
in bedrijf. Alle kinderen zijn veilig terug van vakantie en 
hadden er eigenlijk allemaal wel weer zin in.  
De eerste paar dagen in een nieuw lokaal met een nieuwe leerkracht zijn toch altijd weer 
een beetje spannend. En ondanks dat je je klasgenoten al kent, moeten ook daar de 
contacten even vernieuwd worden. In de eerste paar schoolweken besteden we daar dan 
ook extra tijd aan. In alle klassen wordt tijd vrijgemaakt voor kennismakingsspelletjes, 
klassengesprekken en sociale lessen. Hiermee wordt de belangrijkste basis gelegd voor een 
fijn schooljaar, zo zorgen we ervoor dat kinderen met plezier naar school komen. 
Natuurlijk willen we ook dat u als ouder uw kind met een goed gevoel bij ons achterlaat. Als 
u vragen heeft of u wilt informatie met ons delen, dan bent u van harte welkom. U kunt 
met de leerkracht een afspraak maken voor een gesprek. 
Ik wens iedereen een heel goed en leerzaam schooljaar toe. 
 

 



Daltonkindcentrum De Wissel 
Per 1 september 2019 horen basisschool De Wissel en 
Kinderopvangorganisatie Kidsbest echt bij elkaar. Dan zijn we samen 

Daltonkindcentrum De Wissel. In de zomervakantie heeft de verbouwing en verhuizing 
plaatsgevonden, waardoor de kleutergroepen en de peutergroepen nu naast elkaar in het 
gebouw zitten. Hiermee willen we de mogelijkheid creëren om veel samen te werken en te 
spelen. In het oude lokaal van groep 3 zit nu het kinderdagverblijf. De officiële opening 
hiervan vindt plaats op maandag 23 september, direct om 8.30 uur. Alle kinderen en 
ouders zijn van harte welkom om de opening bij te wonen. De burgemeester van Uitgeest 
zal de opening verrichten, samen met Robert Smid (algemeen directeur ISOB) en Cor de 
Leur (directeur Kidsbest). Natuurlijk zorgen wij voor koffie, thee en limonade om dit 
feestelijke moment samen te vieren. 
We hebben de eerste aanmeldingen voor het kinderdagverblijf al binnen, dus binnenkort 
zullen er baby’s liggen te slapen in het oude directiekantoor. Wat een bijzondere 
verandering binnen ons gebouw! 
 
Nieuws van Kidsbest: Peuteropvang Ukkepuk 
De peutergroepen hebben een andere naam én ze zijn verhuisd! 
Ukkepuk heet vanaf het nieuwe schooljaar de Welpen en de 3+ groep gaat de Leeuwen 
heten.  Naast deze naamswijziging hebben de peutergroepen ook een nieuwe plek binnen 
de school. U kunt ze vinden tussen de Beren(kleuter)klas en de ‘nieuwe’ ingang die we gaan 
gebruiken.  
Vanaf 23 september wordt er tevens een kinderdagverblijf met een verticale groep van 0-4 
jaar: de Panda’s geopend. De groepen Welpen, Leeuwen en Panda’s vormen samen 
kinderopvang De Speeltrein. De kleuters van De Wissel heten al de Giraffen en de Beren en 
zij zitten ook in de speeltrein. Zo is de samenwerking van peuters en kleuters in beeld 
gebracht.  
De ‘nieuwe’ ingang voor de peutergroepen en het kinderdagverblijf vindt u aan de 
achterkant van de school meteen om de hoek. 
 

Schoolkamp nieuwe groep 8 
Komende week, van 4 t/m 6 september,  gaan de kinderen van groep 8 
op schoolkamp. De kinderen gaan op de fiets naar ‘Stayokay Egmond’. 
Dit hostel ligt vlakbij het strand, de Kennemerduinen en de zee. Het is 

een heerlijke plek en een goede uitvalsbasis voor allerlei leuke activiteiten in de omgeving. 
De afspraak is altijd dat de kinderen geen mobiele telefoon mee mogen nemen. In geval 
van nood kan er gebeld worden met de leerkrachten. Juf Inge en juf Marit hebben alles al 
ingepakt en ze hebben er zin in. Het wordt zeker weer een prachtig kamp voor de kinderen. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op maandag 9 september houden we weer onze nieuwjaarsreceptie. We doen dit op 
dezelfde manier als de vorige keer. Er zijn twee rondes waarin u klassen kunt bezoeken. 
Eerst de onderbouw, daarna de bovenbouw. Als u niet in een klas bent, kunt u kiezen voor 
een speeddate over dalton. Hiervoor gebruiken we filmpjes die we hier op school hebben 
gemaakt. De avond start om 19.15 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur. We hopen iedereen 



te mogen begroeten, zodat we elkaar wat beter leren kennen. U heeft de uitnodiging 
inmiddels ontvangen. 
 
Feestweek 
De Wissel bestaat 25 jaar en dat gaan we 
vieren! Ons programma ziet er als volgt uit: 

 Maandag 16-09: opening van de 
feestweek met limonade en taart 

 Dinsdag 17-09: met de hele school op schoolreis naar Linnaeushof 

 Woensdag 18-09: alle kinderen hebben vrij (studiedag leerkrachten) 

 Donderdag 19-09: circusdag met een spetterende opvoering tussen 14.00 – 15.00u 

 Vrijdag 20-09: feest op het schoolplein voor kinderen en ouders, van 17.00 – 19.30u 

 Maandag 23-09: opening kindcentrum met de burgemeester, om 8.30 uur 
U krijgt van ons nog een uitgebreide brief met alle informatie op een rijtje. Wij hebben er 
heel veel zin in! 
 
Aanvulling OR gezocht 
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen met het organiseren van leuke 
feesten en projecten. Heeft u een paar avonden per schooljaar over, dan bent u van harte 
welkom bij de OR. Aanmelden kan bij juf Ellen (groep 3) of juf Brigitte (Berengroep). 
 

 
Stoelen te koop 
Bij de peutergroepen hebben we vijf (namaak) triptrap stoelen over. Ze zijn 
te koop voor 15 euro per stuk, dat is toch een koopje! Als u interesse heeft, 
kunt u even binnenlopen bij de peuters. Op is op! 
 

 
Wist je dat… 
… Zohal van groep 8 namens De Wissel de LeesLokaal dichter wordt en volgend jaar 2 
gedichten mag schrijven die gepubliceerd worden en dat ze een beker heeft gewonnen met 
het door haar geschreven gedicht erop. Gefeliciteerd Zohal! 
 
Zonnepanelen op het dak 
Ook op De Wissel gaan we werken aan duurzaamheid. Zo rond de 
herfstvakantie zullen er zonnepanelen op het dak van de gymzaal en 
deels op het schooldak geplaatst worden. In de gang krijgen we een 
scherm waarop te zien is hoeveel stroom we daarmee opwekken. In 
de loop van dit schooljaar zullen we ook in de klassen met de 
kinderen gaan praten over het belang van duurzaamheid. Zo willen 
we ons steentje bijdragen aan een gezonde wereld, zodat ook de 
kinderen van onze kinderen nog op een gezonde manier kunnen 
opgroeien. 
 
 



Verkiezingen MR 
Via de mail heeft u een brief ontvangen over een vacature bij de MR. Als u interesse heeft 
dan kunt u zich nog aanmelden via mrdewisseluitgeest@gmail.com . Dit kan tot uiterlijk 
woensdag 4 september. 
 
Mad Science op De Wissel 
Op 26 september staat een spetterende show van Mad 
Science gepland. Na deze knallende aftrap kunnen 
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de 
naschoolse wetenschap- en techniekcursus. De cursus 
bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook 
geschikt is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan. 
De cursus is op dinsdag om 15:30, vanaf 29-10-2019. De lessen duren een uur. De kinderen 
worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 
demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en 
techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een 
echte wetenschapper!  
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 
15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet 
door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan 
t/m 14-10-2019. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org 
 
 

EHBO Uitgeest 
Een ongeval, iemand die op straat onwel wordt, een ongelukje in 
huis of bij het sporten: het gebeurt dagelijks. Weet u dan hoe te 
handelen? En soms zo levens te redden? 
In de cursus Eerste Hulpverlener zijn reanimatie, het bedienen van 

de AED én de specifieke eerste hulp aan kinderen inbegrepen. 
EHBO-vereniging Uitgeest biedt meerdere cursussen op maat: 

 Cursus van 5 lessen 
Twee cursusmogelijkheden: maandagochtend 16 september van 8.30 tot 13.00 uur 
of zaterdagochtend 21 september, van 8.30 tot 13.00 uur. Na 5 lessen volgt het 
examen. 

 Cursus van 12 lessen 
Dit betreft een avondcursus voor degenen die overdag niet kunnen. Deze cursus 
bestaat uit 12 lessen, start op maandagavond 16 september, van 20.00 tot 22.00 uur. 
Na 12 lessen volgt het examen. 

De lessen worden gegeven in het instructielokaal, Molenwerf 27. De kosten bedragen 
€165,00 inclusief lesboek, werkboek, oefenmateriaal en examenkosten. Uiteraard zijn 
koffie en thee hierbij inbegrepen. 
Veel zorgverzekeraars vergoeden de cursus of een deel van de cursuskosten. Dit kunt u 
navragen bij de zorgverzekeraar. 
Aanmelden voor deze cursussen kan bij Jan Krom: 310150 of Arie Bus: 06-18482520. 
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