
 
 
Agenda 

2 oktober   Start Kinderboekenweek 
5 oktober   Dag van de Leraar 
5 oktober   Oud Papier Container van 9.30 – 11.30 uur 
8 oktober   Wisselochtend Kinderboekenweek 
15 oktober   Jaarvergadering ouderraad, start 19.30 uur 
15 oktober   NIO wordt afgenomen in groep 8 
17 oktober   Boekenbal van 18.30 – 20.00 uur 
18 oktober   Luizenzak mee 
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 
28 oktober   Controle hoofdluis 

31 oktober   Wisselochtend lampionnen 
31 oktober   Nieuwe Wisseltje gaat mee 
 
Nieuws van de directie 
Meestal kijk ik in ’t Wisseltje vooruit naar de 
momenten die komen gaan, maar dit keer kan ik het 
toch niet laten om even terug te kijken. Als ik dan 
terugkijk naar ons 25-jarig bestaan, dan kan ik maar 
één ding zeggen: ‘Wat hebben we een fantastische 
feestweek achter de rug!’. De opening met alle 
kinderen in de speelzaal, met echt de hele school op 
schoolreis, een spetterende circusvoorstelling en als 
klap op de vuurpijl een heel gezellig pleinfeest. Dat 
kun je toch met recht een feestweek noemen! 
Wat mij van al deze momenten het meest is bijgebleven is de saamhorigheid die bij ons op 
school sterk aanwezig is. Dat zie ik bij de kinderen, leeftijd speelt geen rol, want iedereen 
speelt met elkaar en helpt elkaar. Dat zie ik bij de ouders, wat stond iedereen gezellig met 
iedereen te kletsen op het feest. En dat zie ik bij de leerkrachten, want samen hebben we 
alle feesten en bijeenkomsten georganiseerd en uitgevoerd. Zo’n feestweek is uiteindelijk 

 



veel meer dan een week vol met feest. Het is vooral een week waarop we samen hard aan 
het werk zijn en met name samen aan het genieten zijn. Dan ben ik echt trots, trots op het 
feit dat ik directeur mag zijn van zo’n prachtige organisatie! 
 
Daltonkindcentrum De Wissel 
Per 1 september 2019 horen basisschool De Wissel en Kinderopvangorganisatie Kidsbest 
echt bij elkaar. Vanaf nu zijn we samen Daltonkindcentrum De Wissel. Dat hebben we 
gevierd tijdens onze officiële opening op maandag 23 september. De burgemeester sprak 
mooie woorden, er werden lintjes doorgeknipt en uiteindelijk mochten we dan alle nieuwe 
lokalen bekijken.  
We zijn heel blij dat we nu officieel bij elkaar horen. Vanaf dit moment gaan we verder 
werken aan het versterken van onze samenwerking, zodat alle onderdelen nog beter op 
elkaar gaan aansluiten. 
Vanaf dit Wisseltje is ook het logo bovenaan de eerste pagina aangepast, nu staat er echt 
Daltonkindcentrum onder ons logo. 
 
Nieuws van Kidsbest: Peuteropvang Ukkepuk 
Het is officieel: het kindcentrum is geopend! Maandag 23 
september kwam de burgermeester de opening verrichten, 
samen met de directeuren van De Wissel, van de 
overkoepelende organisatie ISOB en van Kidsbest. Kinderdagverblijf De Panda’s is nu ook 
gestart, dus we zijn compleet! Kidsbest verzorgt binnen het kindcentrum al de 
peuteropvang (2-4 jaar) en de BSO (4-12 jaar). 
Het KDV is tot november geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 tot 18.30 
uur. Vanaf november is het KDV ook op woensdag en vrijdag open van 7.30 tot 18.30 uur. 
Er is één verticale groep van 0-4 jaar. Bent u geïnteresseerd in opvang voor uw kind op het 
KDV? Er is op alle dagen nog plek. U kunt even binnenlopen voor informatie, u kunt een 
afspraak maken voor een rondleiding (06-43384092) of u kunt mailen naar 
info@kidsbest.nl. Hetzelfde geldt voor opvang op de peuteropvang of de BSO. Het 
telefoonnummer is dan: 06-43384094. 

 
Kinderboekenweek 
Dit jaar heeft de Kinderboekenweek het thema: Reis mee! waar voertuigen 
centraal staan. Van 2 oktober t/m 13 oktober staat het hele land in het teken 
van kinderboeken. Na een gezamenlijke opening op 2 oktober gaan we met 
het thema aan de slag. Alle kinderen zullen gaan samenwerken om de school 
in de sfeer van voertuigen en reizen te brengen. Natuurlijk lezen we in deze 

periode extra vaak voor, dat doet u thuis toch ook? Als afsluiting van de Kinderboekenweek 
wordt dit jaar weer een boekenbal georganiseerd. Het boekenbal vindt plaats op school van 
18.30-20.00 uur. Ook dit jaar zijn er weer verschillende activiteiten te doen rond het thema 
van de Kinderboekenweek. Wij zoeken nog mensen die een lekkere taart willen bakken die 
in het café verkocht kan worden. De mooiste taart verdient een boekenbon! U kunt aan de 
leerkracht van uw kind doorgeven dat u een taart wilt bakken. 
 
 



Nieuw meubilair kleuters  
Nadat we in de zomervakantie de groepen 3 t/m 8 van nieuw meubilair 
hebben voorzien, gaan vlak voor de herfstvakantie ook de kleutergroepen 
over op nieuwe tafels, stoelen en kasten. Het oude meubilair wordt 
opgehaald door een stichting. Als u het leuk vindt om een stoeltje mee naar 
huis te nemen als herinnering, dan kan dat op donderdagmiddag 17 oktober 
(na schooltijd). 
 
NIO groep 8 
De kinderen van groep 8 worden op 15 oktober extra getoetst, net als voorgaande jaren. 
De NIO-toets meet de capaciteiten van de kinderen. Hiermee krijgen we aanvullende 
informatie over ieder kind, bovenop de informatie die we zelf verzamelen met de 
methodetoetsen en de Cito-toetsen. Deze informatie gebruiken we om ons advies voor het 
voortgezet onderwijs nog scherper te krijgen. De kinderen hoeven hier niet extra voor te 
leren.   
 

Duurzaamheid 
Op De Wissel besteden we aandacht aan duurzaamheid. Zo rond de 
herfstvakantie zullen er zonnepanelen op het dak van de gymzaal geplaatst 
worden. In de gang krijgen we een scherm waarop te zien is hoeveel stroom 
we daarmee opwekken.  

Weet u dat we ook batterijen inzamelen op school? In de gang bij groep 4 staat een 
inleverbak. Als de bak vol is, krijgen we als school punten waar we nieuwe spelletjes mee 
kunnen ‘kopen’. Help ons mee om de bak zo snel mogelijk vol te krijgen. 
 
Oud Papier 
Zoals u weet staat maandelijks de oud papier container voor de 
school. Op zaterdag kunt u dan uw oud papier bij ons inleveren. De 
container is open van 9.30 – 11.30 uur. Als deze tijd u slecht 
uitkomt, kunt u vanaf nu uw oud papier ook één keer per week bij 
ons op school inleveren. Iedere vrijdagochtend is het 
papiermagazijn (in de gang naast de kleedkamers) voor u open. U 
kunt zelf uw oud papier hier neerzetten. Wilt u er wel voor zorgen 
dat het in een doosje zit? 
Van de opbrengst van het oud papier kopen we nieuwe speelmaterialen voor de kinderen 
en gaan we op een cultureel uitje met alle klassen. Een mooi doel! 
 

Groente en fruit 
Vorig schooljaar zijn we gestart met het eten van groente 
of fruit op dinsdag en donderdag. Dit schooljaar zijn we 
daar, zoals afgesproken, mee doorgegaan. Onze ervaringen 
hiermee zijn zeer positief. Alle kinderen hebben twee keer 
in de week een gezond hapje mee en heel vaak wordt dit 
zelfs gecombineerd met een beker water.  

 



MR Nieuwsflits 
Na vier jaar bij de MR, zit de tijd voor Rolf Jager erop. Rolf was als 
secretaris de afgelopen vier jaar een waardevol en betrokken lid van de 
MR en OPR. Namens de gehele MR wordt Rolf enorm bedankt voor zijn 
inzet. Er zijn verkiezingen geweest waarbij Tim de Koning als winnaar uit 
de bus kwam. Tim is inmiddels verwelkomd als nieuwe lid van de MR. Hij neemt de rol van 
secretaris over van Rolf. 
Ieder jaar komen er bij de MR-vergaderingen vaste onderwerpen aan de orde. Daarnaast 
richten we ons ieder jaar op één specifiek thema. Dit jaar staat het thema ‘duurzaamheid’ 
op ons programma. Duurzaamheid is een breed begrip en op allerlei manieren 
bespreekbaar en uitvoerbaar. Er kan gedacht worden aan energievermindering, 
bewustwording en recycling. Wij onderzoeken momenteel wat er voor de school haalbaar 
en inzetbaar is. 
Heeft u zelf ideeën? Spreek ons aan op het schoolplein of neem contact met ons op 
via: mrdewisseluitgeest@gmail.com 
 
Jaarvergadering ouderraad 
Eén keer per jaar informeert de ouderraad alle andere ouders over de activiteiten die door 
de ouderraad georganiseerd worden. Daarnaast wordt inzicht gegeven waar de vrijwillige 
ouderbijdrage voor gebruikt wordt. Ben u nieuwsgierig of vindt u het interessant om lid te 
worden van de OR, dan bent u van harte welkom op de jaarvergadering. 

 
Tennisles 
Afgelopen week mochten we alle kinderen van De Wissel ontvangen 
op het park van TCU. In plaats van een gewone gymles kregen de 
kinderen nu les in tennis en … padel! Wat werd er goed gesport en 

wat een talentjes in de dop. Is uw kind zo enthousiast geworden dat het leuk lijkt om op 
tennis en padel te gaan, stuur dan een mail naar trainers@tcuitgeest.nl   met daarin de 
naam en leeftijd van uw kind. Op diverse dagen in de week is er ruimte voor een proefles 
en om eventueel direct aan te sluiten bij een trainingsgroep. Iedereen is van harte welkom 
bij tennis en padel club Uitgeest. Perry Meijer (hoofdtrainer TCU) 
 
 
Wist je dat… 
 

 …. de scholen in Uitgeest en het Lees Lokaal 
samenwerken aan het leesonderwijs en leespromotie? 

 ….het Lees Lokaal tijdens de Kinderboekenweek alle kinderen uit groep 3 uitnodigt 
om naar een voorstelling van Theater Poppekus te komen kijken? Alle kinderen 
krijgen vervolgens een Vriendenpas waarmee ze gratis boeken mogen ruilen. 

 …. het Lees Lokaal een ruilbibliotheek is? Er wordt gewerkt met het principe: Je komt 
met een boek en je gaat met een boek. 

 …. De Readshop boeken komt verkopen op het boekenbal op 17 oktober? 
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