
 

Agenda 

16 maart t/m 6 april School gesloten 

23 maart OR-vergadering, gaat niet door 
Schoolfotograaf, gaat niet door 

3 april Afronding voorjaarsproject, gaat niet door 

4 april Oud papier, gaat niet door, geen container 
6 t/m 9 april Kwartiergesprekken groep 1, worden uitgesteld 

10 + 13 april Goede vrijdag en eerste paasdag 
15 + 16 april Eindtoets groep 8, gaat niet door 
17 april Koningsspelen, gaat niet door 

 
 
Nieuws van de directie  
Wat een vreemde ervaring, om een Wisseltje te maken terwijl de school helemaal dicht is. 
De afgelopen week is voor ons allemaal mogelijk de vreemdste week van ons hele leven 
geweest. Een vergelijkbare situatie hebben we allemaal nooit eerder meegemaakt.  
Het bijzondere aan deze situatie vind ik dat het ook heel veel moois voortbrengt. Ik zie de 
prachtige verantwoordelijkheid die door alle mensen van het team van De Wissel opgepakt 
wordt. Iedereen zet haar of zijn schouders eronder om op een zo goed mogelijke manier de 
kinderen van onderwijs te voorzien, ook al is dat op een andere manier dan we gewend 
zijn. Daarnaast word ik heel blij van de manier waarop de ouders van onze school op deze 
situatie reageren. Iedereen gaat direct aan de slag om op een creatieve manier opvang te 
organiseren en om de kinderen te begeleiden bij het maken van hun schoolwerk. En als 
laatste en misschien wel de belangrijkste, ik ben enorm trots op de kinderen. Wat knap dat 
jullie iedere dag weer aan de slag gaan met jullie taalwerk, met de rekensommen en het 
lezen van boeken. Jullie laten zien wat het betekent om op een daltonschool te zitten. Jullie 
nemen je eigen verantwoordelijkheid, jullie laten zien dat je goed zelfstandig kan werken. 
Jullie zijn topkinderen! 
 
U heeft het waarschijnlijk al gemerkt, ‘t Wisseltje komt ineens een week eerder uit. Het 
leek ons een goede manier om u op de hoogte te houden van alles wat er op dit moment 
speelt. Vandaar dat we een extra editie hebben gemaakt met daarin alle informatie die we 

 



op dit moment hebben. Als er veel nieuws te melden is, komt er volgende week vrijdag 
weer een Wisseltje, zo houden we u zo goed mogelijk op de hoogte. 
 
Komende maandag ontvangt iedereen weer een mail van de meester of juf met daarin het 
werk voor de komende week. Veel succes weer met alle opdrachten. 
 
Namens het hele team wens ik iedereen een goede week toe met hopelijk alle gezondheid! 
 
 
Voorjaarsproject: Insecten 
Helaas staat ons project even stil. We gaan met ons team kijken of we het project over 
insecten op een ander moment nog voortzetten. 
 
 
Kwartiergesprekken groep 1 
In de week van 6 t/m 9 april zouden de gesprekken voor de ouders van groep 1 
plaatsvinden. We hebben besloten om de gesprekken door te schuiven naar een later 
tijdstip. Wij informeren u wanneer we een datum hebben geprikt.  
De kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport mee, wij vinden het prettiger om de 
informatie over de kinderen met de ouders te bespreken. Op deze manier kan goed 
besproken worden hoe het met uw kind op school gaat en hoe het thuis gaat.  
 
 
IEP 
Ieder schooljaar maken de kinderen uit groep 8 een eindtoets, deze is verplicht voor alle 
basisschoolkinderen. We hebben van de overheid gehoord dat de eindtoets dit jaar niet 
doorgaat. Dit heeft geen consequenties voor het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. 
Dit advies wordt altijd ruim voordat de eindtoets wordt gemaakt al besproken met de ouders. 
Het voortgezet onderwijs gaat af op het advies dat door ons wordt gegeven. 
 
 
Koningsspelen en schoolvoetbal 
Helaas gaan de Koningsspelen en het bijbehorende ontbijt dit schooljaar niet door. Van de 
organisatie van het schoolvoetbal (voor groep 7 en 8) hebben we gehoord dat ze een 
nieuwe datum proberen te plannen.  
 
 
Fietsexamen groep 7   
Ieder schooljaar doen de kinderen van groep 7 fietsexamen. Dat examen bestaat uit drie 
onderdelen. Een fietscontrole door onze wijkagent en een theorie-examen dat de kinderen 
op school maken. Deze twee onderdelen zijn uitgesteld, er is nog geen nieuwe datum 
bekend. Als laatste is er nog een praktisch examen waarbij de kinderen een route door 
Uitgeest moeten fietsen. Deze staat gepland op 23 april. Voorlopig gaan we ervan uit dat 
dit examen gewoon doorgaat.   
 



 
Oud papier 
De papiercontainer staat dit keer niet voor de school. We willen geen risico lopen dat er 
zieke mensen oud papier komen brengen. We hopen dat u het oud papier nog een paar 
weken langer kunt bewaren, zodat we op 9 mei een heel volle bak hebben. 
 
  
Schoolfotograaf 
We gaan kijken of we nog een nieuwe datum met de schoolfotograaf kunnen plannen. Als 
dat niet lukt, schuiven we dit door naar het nieuwe schooljaar. 
 
 
Huiswerkbladen op website 
Voor verschillende vakken kunt u op onze website huiswerkbladen vinden. Zo staan er 
bladen met woordenlijsten voor taal en alle oefenbladen voor aardrijkskunde en 
geschiedenis. Dat kan nu handig zijn, maar ook de rest van het schooljaar. Het gebeurt 
weleens dat uw kind een blad mee naar huis krijgt en het vervolgens kwijt raakt. U kunt 
dan zelf de juiste bladzijde opzoeken.  
Als u op onze website inlogt met uw eigen inloggegevens dan komt u op het beveiligde deel 
van onze site. Daar vindt u een tabblad lesmateriaal. Kies dan voor de groep van uw kind. 
 
 
Leuke links 
Op dit moment krijgen we veel leuke links doorgestuurd voor kinderen en ouders om het 
thuis aan school werken wat te verlevendigen. Hieronder staan er een aantal: 
https://jouw.teamsportservice.nl/kennemerland/nieuws/thuis-bewegen-voor-kinderen/ 
www.devoorleeshoek.nl/scholendicht 
www.sommenmaker.nl 
www.redactiesommen.nl  
www.klokrekenen.nl  
www.jufanke.nl (voor kleuters) 
https://www.staatsbosbeheer.nl/doe-opdrachten-voor-in-de-tuin 
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten 
 
 
Wist je dat… 

• …. lezen in deze onzekere tijd ritme en houvast geeft? Het geeft een kind 
duidelijkheid dat het in de ochtend meteen kan starten met lezen. Op de meeste 
scholen wordt ook iedere ochtend met een kwartier lezen gestart.  

• …. je op YouTube via de zoekterm ‘voorleesboeken’ veel boeken kunt vinden die 
voorgelezen worden? Leuk en makkelijk voor kleine kinderen, maar zelfs voor 
jongeren en volwassenen zijn er voldoende boeken te vinden. 

•  …. op www.bibliotheekijmondnoord.nl 30 extra luisterboeken zijn toegevoegd? Deze 
zijn ook te beluisteren wanneer je geen lid bent. 
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