
Agenda 

5 december   Sinterklaas komt op school (continurooster van 8.30 – 14.00 uur) 
6 december   Inloop van 8.30 – 9.30 uur 
7 december   Oud papier inleveren tussen 9.30 – 11.30 uur 
17 december  Wisselochtend kerst 
19 december  Continurooster van 8.30 – 14.00 uur 
19 december  Kerstdiner, start om 17.00 uur 
20 december  Luizenzak mee 
20 december  Het nieuwe Wisseltje komt uit 
20 dec t/m 5 jan  Kerstvakantie start om 12.30 uur 
6 januari   Luizencontrole 
11 januari   Oud papier inleveren tussen 9.30 – 11.30 uur 
 
 
Nieuws van de directie 
We gaan met elkaar de meest drukke en gezellige periode van 
het jaar in, de maand december staat altijd bol van de feesten. 
Ook op school maken we er natuurlijk werk van. Inmiddels is 
de school prachtig versierd voor het feest van Sinterklaas. In de 
hal staat een mooie stal, want het nieuwe paard van 
Sinterklaas heeft af en toe best behoefte aan een beetje rust. 
Op 5 december wachten we Sinterklaas op in de straat voor de 
school. Alle ouders zijn natuurlijk van harte welkom om even te 
komen kijken. We hopen wel dat u de liedjes uit volle borst 
meezingt!  
Daarna gaan we de school in de kerstsfeer brengen. Dit jaar zal 
het programma in de gymzaal bestaan uit een heel leuke 
musical, uitgevoerd door de kinderen van groep 4. Alle kinderen van de school helpen met 
de musical mee door de liedjes te zingen. Het wordt vast weer een mooi samenzijn met alle 
kinderen en alle ouders. 
En dan gaat u thuis natuurlijk nog de feestdagen in. Samen genieten van het gezelschap van 
familie en vrienden. Namens het team wens ik iedereen een prachtige decembermaand 
toe. 

 



Juf Brigitte ziek 
De laatste paar weken is Brigitte, leerkracht in de Berengroep, ziek thuis. Zij heeft last van 
oorsuizingen, schouder- en nekklachten en ze slaapt heel slecht. Als gevolg daarvan is ze 
oververmoeid. In overleg met de arts is besloten dat ze de komende tijd veel rust nodig 
heeft. We wensen Brigitte heel veel sterkte toe en hopen dat ze snel weer hersteld is en bij 
ons op school terugkomt. Gelukkig hebben we een fijne invalster gevonden, Marion 
Laurenssen werkt op donderdag en vrijdag in de Berengroep 
 

Daltonkindcentrum De Wissel 
We hebben afgelopen september de overstap van 
basisschool naar kindcentrum gemaakt. Dat betekent dat 
we vanaf nu geen schoolgids meer maken maar een 
kindcentrumgids. In deze gids staat belangrijke 

informatie over ons kindcentrum, dus over het onderwijs én over de opvang. 
Komende week krijgen de kinderen deze gids mee naar huis (één per gezin). We hebben 
ervoor gekozen om de gids op mooi papier te laten drukken in plaats van te kopiëren op 
school. Hij ziet er dan ook prachtig uit, we zijn er echt trots op.  
De kindcentrumgids hebben we zo geschreven dat hij klaar is voor de komende vier jaar. 
Natuurlijk hebben we daarnaast de kalender die ieder jaar gemaakt wordt en waarop u de 
informatie kunt vinden die voor het huidige schooljaar van toepassing is. Dit blijven we 
uiteraard gewoon doen.  
 
Derde kleutergroep: de Zebra’s 
In het vorige Wisseltje hebben we u laten weten dat we na de kerstvakantie gaan starten 
met een derde kleutergroep omdat we veel nieuwe inschrijvingen erbij hebben. Inmiddels 
hebben we wat meer nieuws te melden. De nieuwe groep wordt een instroomgroep. Dat 
betekent dat alle kinderen die vanaf half december 4 jaar worden in de nieuwe groep gaan 
instromen. De kinderen die nu al in de Beren- en de Giraffengroep zitten, blijven in hun 
eigen klas. De nieuwe leerkracht is bekend, onze eigen juf Simone uit groep 4 stapt over 
naar de kleutergroep. Zij werkt op dit moment één dag in de week bij ons op school en 
daarnaast nog op een andere school. Daar gaat ze mee stoppen. Ze komt nu vier dagen in 
de week naar de Zebra’s. Op vrijdag krijgen we dan een nieuwe juf, juf Ciska. De dag van 
Simone in groep 4 wordt ingevuld door juf Mary, zij gaat een dag extra werken.  
 
Sinterklaas 
In de inleiding van dit Wisseltje is al beschreven dat Sinterklaas 
onze school weer komt bezoeken. Na de aankomst gaan we in de 
klassen verder met het vieren van de verjaardag van Sinterklaas. 
De kinderen van groep 1 t/m 5 gaan in kleine groepjes langs bij de schatkamer van 
Sinterklaas. De kinderen van groep 6 t/m 8 pakken de gemaakte surprises uit. De surprises 
mogen op maandag 2 december mee naar school genomen worden, dan worden ze 
tentoongesteld in de klas. Zo hebben we lekker veel tijd om de prachtige creaties te 
bewonderen.   
Wij draaien deze dag een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school zullen 
blijven tussen de middag en dat ze vanaf 14.00 uur vrij zijn. De kinderen moeten voor deze 



dag een lunchpakketje meenemen. Ze eten met de leerkracht in de klas en maken dus geen 
gebruik van de overblijf. Op vrijdag 6 december hebben we een inloopuurtje. De kinderen 
mogen wat later op school komen. U kunt uw kind brengen tussen 8.30 – 9.30 uur.  
 

Kerstfeest  
Op donderdag 19 december vieren we met elkaar het 
kerstfeest in de gymzaal, dit jaar met een musical. Daarna 
gaan de kinderen in hun lokaal lekker eten. Voor de ouders 
is er dan nog wat lekkers in de gymzaal, u kunt dus gezellig 
op school blijven. Hier alvast de belangrijkste tijden:  
  
8.30 – 14.00 uur:  Schooldag met continurooster, alle kinderen lunchen op school  
17.00 uur:   De school gaat open, u kunt de gerechten naar de klas brengen  
17.15 uur:   Alle kinderen en ouders verzamelen zich in de gymzaal  
17.50 uur:   De kinderen gaan naar de klassen en eten samen, ouders in de gymzaal 
19.00 uur:   Het kerstdiner is afgelopen, de ouders halen de kinderen op in de klas  
 

 
Parkeren in de straat  
In de koude en donkere maanden merken we dat wat meer ouders 
hun kinderen met de auto naar school brengen. We zien dat de straat 
soms helemaal vol staat met auto’s. Wilt u bij het parkeren alleen de 
vakken gebruiken die daarvoor bestemd zijn en niet bij mensen op 
hun oprit? Samen houden we de buurt veilig.  
 

Terugblik op staking/tekort leerkrachten 
Begin november hebben we wederom gestaakt in het onderwijs. Helaas heeft het niet heel 
veel geholpen. Wij hebben met z’n allen gestaakt omdat we ons grote zorgen maken over 
het leerkrachtentekort. We zien in andere scholen om ons heen al lastige situaties ontstaan 
met groepen die naar huis gestuurd moeten worden of zelfs dat er gekozen wordt voor een 
vierdaagse schoolweek. Gelukkig hebben we dit schooljaar ons team goed compleet 
gekregen en valt het dit jaar met ziekte tot nu toe erg mee. En het allerbelangrijkst, we 
hebben een heel flexibel team hier op school. De meeste leerkrachten vallen regelmatig in 
voor een afwezige collega, maar u snapt natuurlijk ook dat dit niet oneindig mogelijk is. Als 
we een zieke leerkracht hebben, proberen we eerst in ons eigen team en binnen ons 
bestuur een oplossing te vinden. Als dit niet lukt, dan vragen we het aan ouders die een 
onderwijsbevoegdheid hebben. In het geval dat ook dit niet lukt, verdelen we een groep 
over de andere groepen. De kinderen die verdeeld worden, krijgen dan geschikt werk mee 
om in een andere klas te maken. De kinderen op onze daltonschool zijn goed gewend aan 
zelfstandig werken, dus dit verloopt altijd prima.  
In uiterste nood kan het voorkomen dat we een groep een dag naar huis moeten sturen. 
Als dit het geval is, sturen we u de voorgaande dag een mail waarin we dit aankondigen. 
We hopen dan op uw medewerking om voor uw kind voor deze dag opvang te regelen.  
Gelukkig hebben we een groot vangnet met elkaar en zal dit vrijwel nooit voorkomen. We 
hopen met elkaar dat we met de beschikbare mensen de school zo goed mogelijk kunnen 
laten draaien.  



Oud papier verzamelen  
De container staat op zaterdag 7 december, vlak na Sinterklaas, weer voor 
de school. U heeft dan vast heel veel papier. Lukt het u niet om het oud 
papier op zaterdagochtend te brengen, dan kan het papier ook op vrijdag 
in het papiermagazijn neergezet worden. Laten we proberen om de 
container tot het dak toe te vullen.  
 

Zonnepanelen 
Het gaat gebeuren, de zonnepanelen worden geplaatst! In de eerste week 
van december zullen op het dak van de gymzaal ruim 70 zonnepanelen 
neergelegd worden. We zijn heel blij dat we op deze manier onze school 
een stukje duurzamer kunnen maken. 
 
Overblijfkracht gezocht 
Voor de overblijf zijn we weer op zoek naar versterking van ons team. We kunnen wel één 
vaste kracht gebruiken, die drie dagen per week (maandag, dinsdag en donderdag) ons wil 
helpen. Daarnaast zijn we ook op zoek naar personen die af en toe willen invallen. Als je 
ons team komt versterken dan mogen je kinderen gratis overblijven op de dag dat je er zelf 
ook bent. Natuurlijk staat er een vrijwilligersvergoeding tegenover. Interesse? Bel met 
Wendy op nummer 06-11918181. 
 
MR Nieuwsflits 
Zoals eerder vermeld, is het speerpunt van de bijeenkomsten van de MR dit jaar: 
duurzaamheid. Er zijn veel ideeën en mogelijkheden die momenteel onderzocht worden. Er 
is onder andere gesproken over het vergroenen van het schoolplein. Met een hovenier 
zullen op korte termijn onze ideeën besproken worden. Ook het sorteren van afval in de 
klassen behoort tot de mogelijkheden. De leerkrachten bekijken de komende weken de 
hoeveelheid aan soorten afval om uiteindelijk een passend scheidingssysteem in te kunnen 
voeren. Daarnaast zijn er ook acties die ondernomen kunnen worden waar behoorlijk wat 
kapitaal voor nodig is, zoals dakisolatie, ledverlichting, sensoren om water en stroom te 
beperken. De MR heeft een brief voor de gemeente opgesteld met het verzoek mee te 
denken met de financiering van deze plannen. 
Heeft u zelf ideeën of tips? Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een mail 
naar: mrdewisseluitgeest@gmail.com 
 
Wist u dat… 
….de hoeveelheid boeken in huis de lengte van je 
schoolcarrière bepaalt? 
· ….het lezen van stripboeken, tijdschriften en kranten 
veel nieuwe en andere woordsoorten bevatten en ook nog actuele informatie geven? 
Kortom: het vergroot de kennis van de wereld! 
· …. de leesprestaties van kinderen enorm vooruit gaan als zij iedere dag 10 minuten lezen? 
De woordenschat en leesvaardigheid groeien direct! Dit geldt ook voor oudere kinderen. 
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