
 

Agenda 

20 dec t/m 5 jan  Kerstvakantie start om 12.30 uur 
6 januari   Eerste schooldag van 2020 
6 januari   Luizencontrole 
11 januari   Oud papier inleveren tussen 9.30 – 11.30 uur 
13 januari   MR-vergadering, 20.00 uur 
20 t/m 31 januari  Cito-toetsweken 
30 januari   OR-vergadering, 19.30 uur + onderwijsstaking 
31 januari   Het nieuwe Wisseltje komt uit + onderwijsstaking 
 
3 februari   Studiedag, alle kinderen zijn vrij  
14 februari   Rapport mee 
 
 
Nieuws van de directie  
De afgelopen paar weken liep ik iedere ochtend met een 
grote glimlach op mijn gezicht ons schoolgebouw binnen, 
wat zag de school er weer prachtig uit. De maand 
december is een drukke maand, maar het is ook een heel gezellige maand en dat is te zien 
in de school. Terwijl ik dit stukje schrijf, zo vlak voor de kerstdagen, hangt er echt een 
bijzondere sfeer in de school. Als de kinderen ’s morgens op school komen, is het nog een 
beetje schemerig buiten (en best wel koud…). Binnen is het sfeervol en warm met prachtige 
versieringen in de gangen, warme verlichting en de kerstliedjes die je zo nu en dan uit de 
klassen hoort komen. Deze sfeer zorgt ervoor dat de kinderen zelfs een beetje plechtig 
door de gangen lopen! We genieten hier ieder jaar weer van.  
Waar we ook heel erg van genieten is de betrokkenheid van de ouders bij onze school. Wat 
is er in de afgelopen maand weer veel ondersteuning geweest bij allerlei festiviteiten. 
Namens alle meesters en juffen wil ik dan ook iedereen bedanken die ons heeft geholpen 
met versieren, opruimen, organiseren en regelen. Dank jullie wel!  
  
Vanaf deze plek wens ik u alvast een heerlijk kerstfeest toe en de allerbeste wensen voor 
het nieuwe jaar. Tot in 2020!   
 

 



Daltonkindcentrum De Wissel 
We hebben afgelopen september de overstap van 
basisschool naar kindcentrum gemaakt. Nu willen we 
graag ook als Daltonkindcentrum gevisiteerd worden 
door de daltonvereniging. In het vorige Wisseltje vertelde 

ik u al dat we uitstel van visitatie hadden aangevraagd. Deze hebben we toegezegd 
gekregen, zodat we nu in januari 2021 gevisiteerd worden. Het komende jaar gaan we als 
kinderopvang en school aan de slag met het voorbereiden van deze visitatie onder andere 
door met elkaar in gesprek te gaan over alle daltonpijlers. Volgend jaar rond deze tijd 
hebben we dan alle onderdelen met elkaar in kaart gebracht, afspraken gemaakt en acties 
uitgezet.  
 
 
Derde kleutergroep: de Zebra’s  
Het is bijna zover, onze derde kleutergroep gaat starten. De 
afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de 
voorbereidingen. Juf Simone is een paar dagen extra gekomen 
om spullen te verzamelen en om samen met de andere kleuter-
leerkrachten afspraken te maken. Inmiddels is er een digibord 
in het lokaal opgehangen en staan de kasten al vol met spullen. 
In de kerstvakantie zetten we alles op de goede plek, zodat we 
na de vakantie de kinderen in een prachtig lokaal kunnen ontvangen. 
 
 
Op zoek naar houten speelgoed 
Heeft u toevallig nog een houten werkbankje of ander houten speelgoed? Deze willen wij 
graag gebruiken in onze nieuwe kleutergroep. Stuur een fotootje via de mail naar 
carola.vandereng@isobscholen.nl. Wij kijken dan of het speelgoed bruikbaar is in de klas. 
 
 

Overblijf gaat verplaatsen 
Omdat ons overblijflokaal nu een extra kleutergroep wordt, gaat 
de overblijf verhuizen. Een deel van de kinderen gaat eten in de 
speelzaal, daar zetten we de overblijftafels neer. Een kleinere 
groep zit in de bibliotheek en de laatste groep kinderen zit in het 
lokaal van groep 4. De overblijfleidsters informeren de kinderen 
in welke ruimte zij een broodje gaan eten. Natuurlijk spelen alle 
kinderen daarna nog lekker buiten op het schoolplein.  
 

Toetsweken Cito  
Traditiegetrouw is januari altijd de maand waarin we starten met de Cito-toetsen. Deze 
toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van ieder kind. Hiermee volgen we de grote 
ontwikkelingslijn van de kinderen, aansluitend op onze dagelijkse blik op de kinderen. In 
het rapport staan de resultaten van deze toetsen vermeld. Tijdens de kwartiergesprekken 
in februari worden deze resultaten nog verder toegelicht.    
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Studiedag   
Heeft u hem al in de agenda staan? Op maandag 3 februari zijn de kinderen vrij, de 
leerkrachten hebben dan een studiedag. Op deze dag gaan we verder met onze scholing 
rond het voeren van gesprekken met kinderen. Voor deze scholing maken we soms een 
filmpje van het gesprek dat we voeren om tijdens de scholing te bespreken. Daarna 
verwijderen we direct het filmpje, dit komt nooit buiten de school terecht.  
Daarnaast plannen we tijd in om aan de analyse van de Citotoets te werken, om de 
rapporten voor te bereiden en om de groepsplannen aan te passen.   
 
 
Verkouden of griep?   
In deze periode van het schooljaar worden veel kinderen ziek. Dat 
varieert van een kleine verkoudheid tot een flinke griep. Regelmatig 
worden kinderen die zich niet lekker voelen toch naar school gestuurd om 
het ‘te proberen’. Onze ervaring is dat dit heel vaak niet lukt, in de loop 
van de ochtend moeten we dan toch de ouders bellen. We willen u dan ook vragen om uw 
kind lekker thuis te houden bij ziekte. Ze knappen dan snel op en kunnen gezond weer naar 
school.   
 

Staking 
De onderwijsbonden roepen alle scholen op om op donderdag 30 en 
vrijdag 31 januari te gaan staken. Dit lijkt vreemd, omdat er net een 
nieuwe CAO is afgesloten. In de CAO is echter totaal geen rekening 
gehouden met de ernstige situatie waarin het basisonderwijs nu 
verkeerd. Er is jaarlijks ruim 400 miljoen extra nodig om de kinderen 
het onderwijs te geven waar ze recht op hebben. Hier wordt in de 
CAO helemaal niets over gezegd. Dit is voor ons de reden om gehoor 
te geven aan de stakingsoproep. Deze twee dagen zal de school dicht 
zijn. Wij realiseren ons dat dit voor veel overlast in de gezinnen zorgt 

en dat vinden wij heel vervelend. Wij hopen dat het u lukt om opvang te regelen voor deze 
twee dagen. 
 
 
Wist u dat…. van de MR  

 … er 1x per maand op zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur 
een (bemande) container bij de school staat waar oud 
papier ingeleverd kan worden? (data staan vermeld op 
de schoolkalender en in ‘t Wisseltje) 

 … het inleveren van oud papier onze school veel geld 
oplevert? 

 … dit geld volledig ten goede komt aan de kinderen? De 
ouderraad (OR) bekostigt uitjes en materialen voor de 
school van het geld dat het oud papier oplevert. 

 
 



Uitgeest Online 
Regelmatig sturen wij als school een leuk stukje naar de Uitgeester met de vraag of dat 
geplaatst kan worden in de krant. Een enkele keer verschijnt ons stukje dan inderdaad in de 
papieren versie van de krant. De online krant ‘Uitgeest Online’ plaatst echter alle stukjes 
die wij aanleveren. Dit is een leuke site waarop allemaal informatie over Uitgeest te vinden 
is. Een aanrader. 
 
 
Wist u dat… 

 ….kinderen die in de vakantie niet lezen, 
achteruitgang in hun leesniveau kunnen ondervinden? 

 …. het daarom belangrijk is om in de vakantie te blijven (voor)lezen? 

 ….uw kind de onderstaande leesbingo kan invullen om afwisselend en gemotiveerd 
te blijven lezen? Wanneer er 10 minuten gelezen is, mag er een kruisje gezet worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


