
  

Agenda 

2 t/m 6 maart  Kwartiergesprekken groep 2 t/m 7 
7 maart   Oud papier container, 9.30 – 11.30 uur 
9 maart   Opening voorjaarsproject 
9 maart   Wisselochtend voorjaarsproject 
10 maart   MR-vergadering, 20.00 uur 
16 maart   Wisselochtend voorjaarsproject 
18 maart   Nationale daltondag 

18 maart   Open dag voor nieuwe leerlingen 
23 maart   Schoolfotograaf 
23 maart   OR-vergadering, 19.30 uur 
27 maart   Nieuwe Wisseltje komt uit 
3 april   Afsluiting voorjaarsproject 
6 t/m 9 april  Kwartiergesprekken groep 1 
 
Nieuws van de directie  
Hoe gaat dat nu eigenlijk, zorgen dat iedere schooldag de 
lessen goed afgestemd zijn op de behoefte van de 
kinderen? Daarvoor maken we gebruik van heel veel 
gegevens. Afgelopen maand zijn in de groepen 3 t/m 8 de 
Cito-toetsen weer afgenomen. Op basis van de Cito-toetsen 
en natuurlijk ook de toetsen die bij de reken- en 
taalmethode horen, maken we onze groepsplannen. Een 
groepsplan wordt per vak gemaakt, we hebben dus een 
groepsplan voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend 
lezen. In dit groepsplan staan de grote lijnen voor de komende maanden beschreven. 
Welke onderwerpen worden er besproken, welke leerstof wordt aangeleerd en welke 
niveaus zijn hierin aan te brengen?   
Onze daltontaak passen we hier ook weer op aan. De kinderen in groep 4 t/m 8 krijgen een 
taak op papier, die door de leerkracht digitaal is gemaakt. De kinderen van groep 1 t/m 3 
krijgen hun taak digitaal op het schoolbord. Hierin verwerken de leerkrachten de niveaus 
die we uit de groepsplannen halen. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen op hun eigen 
niveau de verwerking van de lessen kunnen maken. Mooi vak toch, leerkracht zijn! 

 



 
Leerkracht-nieuws 
Onze lieve collega Brigitte, juf van de Berengroep, is al langere tijd ziek thuis. Het 
opknappen duurt al een tijd en het zal voorlopig nog wel even duren. We wensen haar heel 
veel beterschap toe. 
De afgelopen maanden heeft Marion Laurenssen de groep prima opgevangen. Helaas 
moest zij na de voorjaarsvakantie op een andere school aan de slag.  Om de opvang in de 
Berengroep goed te regelen, moesten we even wat schuiven. Vanaf de voorjaarsvakantie 
neemt Ciska van Steenis deze dagen over. Ciska stond voor de vakantie op vrijdag bij de 
Zebra’s. Deze dag wordt nu overgenomen door Marja Mullink, een oude bekende van ons.  
Nog even alles op een rijtje: 
Beren: maandag t/m woensdag juf Hetty, donderdag en vrijdag juf Ciska 
Zebra’s: maandag t/m donderdag juf Simone, vrijdag juf Marja. 
 
 

Kwartiergesprekken 
Naar aanleiding van het rapport wordt u altijd uitgenodigd voor een 
oudergesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u aanvullende informatie 
over de behaalde resultaten in de les en bij de Cito-toetsen. U krijgt 
dan ook de Cito-grafieken van uw eigen kind te zien. Hierop is 
zichtbaar hoe de ontwikkeling verloopt. De gesprekken vinden 
volgende week plaats, van 2 t/m 6 maart. U kunt zich via de website 

inschrijven voor de oudergesprekken.  
 
 
Voorjaarsproject: Insecten 
We gaan met de hele school, inclusief de peuters, aan de 
slag met een groot gezamenlijk project over het boeiende 
onderwerp insecten. Op 9 maart openen we samen met alle 
kinderen het project in de speelzaal. Daar zullen we Eric of 
het klein insectenboek tot leven laten komen. Daarna gaan 
we in Wisselochtenden en in de eigen klas een paar weken 
van alles leren rondom insecten. We sluiten het project op 3 
april af met een insectententoonstelling. In de loop van deze weken zal de school er 
langzamerhand steeds meer als een insectenhotel uit komen te zien!  
  
 

Open dag   
Kent u nog ouders met kinderen jonger dan vier jaar? Misschien kunt u ze informeren 
over onze open dag. De open dag is op woensdag 18 maart van 9.00 – 12.00 uur. Er kan 
dan een kijkje genomen worden in de school, terwijl alle kinderen aan het werk zijn. De 
rondleiding wordt verzorgd door de directie in samenwerking met kinderen van groep 8. 
Er is ook een ouder van de MR aanwezig om vragen te beantwoorden.   
 

 



Kinderdagverblijf de Panda’s  
Kinderdagopvang de Panda’s is nu vanaf eind september 2019 geopend. 
Het begint aardig te lopen, maar er zijn (vooral op de maandag, woensdag 
en vrijdag) nog enkele plekken beschikbaar. Op de Panda’s werken nu 
Linda Zuidervaart en Daphne van Gerven gezamenlijk. De groep is op dit 
moment geopend op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De 
vrijdag gaat ook van start bij voldoende aanmeldingen. 
 

 
Herhalingsbericht: op tijd beginnen 
We merken nog steeds dat er regelmatig kinderen te laat in 
de klas komen, met name in de groepen 1 t/m 4. We willen 
heel graag om 8.30 uur starten met de lessen, maar vaak 
wordt het een paar minuten later. Nu scheelt een paar 
minuten op een dag niet zo heel veel, maar als dat 
meerdere dagen per week gebeurt, kost ons dat veel lestijd. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd in de klas is, zodat 
wij optimaal les kunnen geven.  
 

 
 
Nationale daltondag 
Op woensdag 18 maart is het nationale daltondag. Wij plannen dan bewust onze open dag, 
omdat dit een mooie gelegenheid is om daltononderwijs in de praktijk te kunnen bekijken. 
We krijgen van nieuwe ouders vaak te horen hoe leuk het is om door kinderen van groep 8 
ontvangen te worden. En dat ze het bijzonder vinden dat ook de kinderen uit de 
onderbouw zo goed kunnen vertellen hoe het er bij ons op school aan toe gaat. Wij zijn 
daar uiteraard ook heel trots op. Het is toch prachtig dat kinderen zo goed in staat zijn om 
uit te leggen waar het bij het daltononderwijs allemaal om draait. 
 
Schoolfotograaf  
De schoolfotograaf komt weer langs op school. Op maandag 23 maart komt Sanne's 
schoolfotografie op school. Twee fotografen zullen deze dag proberen alle kinderen weer 
mooi op de foto te zetten. Er wordt een grijze betonlook achtergrond meegenomen.  
Vanaf 15.15 uur is er een mogelijkheid om met kinderen die nog niet of niet meer op school 
zitten een foto te maken. Dit gaat per inschrijving. De lijsten zullen vanaf maandag 16 
maart bij de trap hangen. Broertjes en zusjes, die allen op school zitten worden onder 
schooltijd gefotografeerd. De administratieve afhandeling van de foto's gebeurt digitaal.  
 
Op deze  dag is het fijn om een aantal hulpouders te hebben. Hulpouders krijgen een gratis 
foto en mogen ook nog met hun eigen kinderen op de foto. U kunt zich aanmelden bij juf 
Marit: marit.veldhuijs@isobscholen.nl. Ook opgeven voor een dagdeel is al fijn! 
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Nieuws van de MR 
We merken dat sommige mensen de nieuwsbrief en andere informatie 
van de school als spam binnenkrijgen. Er zijn diverse technische 
maatregelen getroffen dit op te lossen, maar sommige ontvangers (met 
name personen met een hotmail-adres) houden problemen. Een 

oplossing zou in dat geval kunnen zijn, de afzender van de nieuwsbrieven eenmalig aan uw 
contactenlijst toe te voegen. Vaak lost dit het probleem direct op. 
Ook uw meningen en ideeën zijn welkom. Spreek één van de MR-leden aan of stuur een 
mail naar mrdewisseluitgeest@gmail.com 
 
Wist je dat… 

 …. lezen zorgt voor plezier, ontroering en 
ontspanning? 

 …. lezen je gevoel voedt en je gemoed bespeelt. 
Het kan je blij, boos, enthousiast of droevig maken, maar dat is oké. 

 …. lezen ervoor kan zorgen dat je een ander beter begrijpt? Door te lezen bekijk je 
een situatie door de ogen van een ander. Je ziet en beleeft dingen die je zelf 
misschien nooit zal meemaken. 

 
Nieuws van de speeltuin: Jantje Beton collecte  
Doe mee, spek de clubkas en help “Speeltuin Kindervreugd” aan 
nieuwe materiaal, zowel voor binnen als buiten. 
Van maandag 2 t/m 7 maart 2020, is de Jantje Beton Collecte. 
Dan gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te 
halen zodat meer kinderen meer kunnen spelen. Ook Speeltuin 

Kindervreugd doet mee, omdat 50% van de opbrengst naar onze eigen clubkas gaat. 
Spelen is belangrijk. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens 
het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken en omgaan met 
tegenslagen. Jammer genoeg wordt buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. 3 op de 
10 kinderen speelt niet of slechts een keer per week vrij buiten. Spelen houdt je vrolijk en 
open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen. 
We hebben nog collectanten nodig voor: Middelweg, Langenbuurt, Westergeest, 
Geesterweg, en Uitgeesterweg. Mocht u tijd hebben tijdens deze week meld u dan aan via 
info@speeltuinuitgeest.nl 
 
Informatie van de GGD over het coronavirus 
Het nieuwe coronavirus roept bij iedereen vragen op. GGD’en krijgen dagelijks diverse 
vragen en geven advies. Het huidige advies is dat er op dit moment geen maatregelen 
nodig zijn op scholen en kinderdagverblijven. Er is geen reden om kinderen niet naar school 
en kinderopvang te laten gaan. Voor geverifieerde en actuele informatie over het 
coronavirus en de (landelijke) aanpak kunt u kijken op de website van het RIVM: 
www.rivm.nl   
Op school leren wij de kinderen om in hun elleboog te hoesten of te niezen. Verder 
stimuleren we de kinderen om wat vaker hun handen te wassen. 
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