
 

Agenda 
29 juni   Groepsfoto maken 
2 juli    Rapport en portfolio mee 
5 juli    Musical groep 8 
7 juli    Verrassing op het plein voor alle kinderen 
8 juli    Laatste schooldag, start vakantie om 12.00 uur 
 
23 augustus   Eerste schooldag nieuwe schooljaar 
27 augustus   Het volgende Wisseltje gaat uit 
1 t/m 3 september Kamp groep 8 

 

 

Nieuws van de directie  
Het laatste Wisseltje van het schooljaar! Wat gaat de tijd 
toch weer hard. Deze laatste weken staan altijd in het 
teken van afronden. De laatste toetsen zijn afgelopen 
week afgenomen, de gegevens zijn verzameld en deels 
besproken met de ouders. Volgende week ontvangen alle 
kinderen hun laatste rapport. Er worden nu mooie werkjes verzameld voor in het portfolio. 
Naast het afronden staan deze weken ook in het teken van vooruitkijken. Zo hebben we 
met elkaar de formatie voor volgend schooljaar vormgegeven, hebben we gekeken naar de 
inzet van de extra financiële middelen die we vanuit de overheid gaan krijgen en hebben 
we ons schoolontwikkelplan vastgesteld. In dit Wisseltje kunt u hier meer over lezen. 
 
Gelukkig kunnen we ook melden dat, door alle versoepelingen rondom de 
coronamaatregelen, de musical van groep 8 gewoon kan doorgaan. De ouders van groep 8 
mogen op school komen kijken, uiteraard houden we nog voldoende afstand. De ouders 
van groep 8 hebben hier al informatie over ontvangen. 
 
Rest mij nog om alle kinderen een fijne laatste periode op school toe te wensen. Voor alle 
ouders en alle kinderen alvast een heel goede en fijne zomer toegewenst. We zien en 
spreken elkaar op maandag 23 augustus. 
 

 



Afscheid juf Jannie  
We nemen dit schooljaar niet alleen afscheid van groep 8, we 
nemen ook afscheid van onze onderwijsassistente Jannie. Bijna 25 
jaar heeft ze bij ons op school geholpen met de extra hulp voor de 
kinderen die dat nodig hebben. Jannie doet dat op zo’n positieve 
manier, dat de kinderen het nooit vervelend vonden om met haar 
te oefenen. De grote kracht van Jannie was wel haar flexibiliteit. 
Je kon haar ’s morgens vroeg bellen met een verandering van 
haar programma en dat pakte ze zonder problemen op. Ze heeft 
ons zeer regelmatig uit de brand geholpen als we geen invaller 
konden vinden. We zeggen hier volmondig: ‘Jannie, we gaan je 
missen!’  
 
Nieuwe onderwijsassistent 
Gelukkig hebben we een goede vervangster voor Jannie gevonden. Haar naam is Demet 
Koyuncu. Op dit moment werkt ze op de Rembrandtschool in Akersloot. Na de vakantie 
komt ze ook bij ons werken. Demet is een leuke, enthousiaste vrouw met veel ervaring als 
onderwijsassistent. Ze ondersteunt kinderen die dit nodig hebben en kan ook voor de klas 
als invaller. We zijn heel blij dat ze bij ons op school komt werken. Welkom Demet! 
 
Groepsindeling 
Het was dit schooljaar een flinke puzzel, maar het is weer gelukt. De groepsindeling voor 
komend schooljaar is bekend. We hebben een nieuwe leerkracht in groep 3, juf Petra 
Kuijper. Zij werkt op dit moment nog op een school in Santpoort, maar na de vakantie komt 
ze ons team versterken, fijn! In het eerste Wisseltje van het nieuwe schooljaar stelt ze zich 
aan u voor. Welkom Petra. 
 

1/2 Giraffe Juf Marion en juf Ciska 
1/2 Beer 
1/2 Zebra 

Juf Hetty en juf Duriye 
Juf Simone en juf Nelleke 

3 Juf Ellen Krol en juf Petra 
4 Juf Ellen Brouwer en juf Mary 
5 Juf Linda en juf Diane 
6 Meester Michel en juf Marit 
7 Juf Inge en juf Carola 
8 Juf Liëla 

 
Rapport 
Op vrijdag 2 juli krijgt uw kind het rapport en de portfoliomap mee naar huis. In deze twee 
documenten kunt u samen met uw kind lezen hoe het afgelopen half jaar is gegaan. De 
kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun portfolio. In deze map 
verzamelen ze de werkjes waar ze het meest trots op zijn. Leuk om aan uw kind te vragen 
naar de keuze die er gemaakt is. Groep 8 krijgt hun rapport na afloop van de musical. Na de 
zomervakantie kunt u beide documenten weer inleveren bij de nieuwe leerkracht.  
 



 
Afscheid groep 8 
We zetten de belangrijkste momenten voor het afscheid van de 
kinderen van groep 8 voor u op een rijtje. Op maandag 5 juli voert 
groep 8 de musical op, overdag voor de kinderen van groep 6 en 7 
en natuurlijk voor de eigen broertjes en zusjes. Op maandagavond 
mogen de ouders komen kijken en zorgen we voor een 
livestream, zodat overige familieleden live mee kunnen kijken. Op 
dinsdag komt groep 8 nog een keertje naar school om te helpen 

met opruimen. Om 14.55 uur nemen we dan met de hele school afscheid van de kinderen 
van groep 8. We maken dan een erehaag waar de kinderen doorheen lopen. Zo zwaaien we 
met z’n allen groep 8 uit. We wensen ze alvast heel veel plezier en succes op hun nieuwe 
school. 
 
Extra geld van de overheid 
De komende twee schooljaren krijgen we vanuit de overheid extra financiën. Met dit geld 
kunnen we als school extra inzetten op ondersteuning van de kinderen die dit nodig 
hebben. De overheid heeft een menukaart gepubliceerd met activiteiten die je als school 
kunt inzetten. Hieruit hebben we een aantal maatregelen gekozen. Zo gaat juf Ellen 
Brouwer minder dagen voor de klas staan, zodat ze de vrijgekomen tijd kan besteden aan 
het begeleiden van kinderen die dit nodig hebben. We gaan ook extra leermiddelen 
bestellen, de kleuters motorisch ondersteunen, de intern begeleider meer uren geven en 
het team gaat een scholing volgen. Allemaal onderdelen, waardoor we ons onderwijs nog 
sterker kunnen maken. Deze keuzes hebben we als team gemaakt, besproken met ons 
bestuur en ze zijn goedgekeurd door de MR. In de loop van het schooljaar zal de overheid 
ons vragen om onze keuzes te evalueren en mogelijk nog aan te scherpen.  
 
Schoolfotograaf 
Door alle coronamaatregelen is het dit schooljaar niet gelukt om 
de schoolfotograaf te laten komen. Om toch een mooie 
groepsfoto te maken, hebben we net als vorig schooljaar twee 
ouders bereid gevonden om de groepsfoto te nemen. Zij komen 
op dinsdagochtend 29 juni bij alle groepen langs. U ontvangt de 
groepsfoto dan via de schoolmail. 
 
Verrassing op het plein 
De ouderraad zorgt op woensdag 7 juli nog voor een lekkere verrassing voor de kinderen, 
als mooie afsluiting van dit bijzondere schooljaar.  
 
Jaarverslag op site 
Op de website van de school kunt u het jaarverslag van dit afgelopen schooljaar vinden. Ga 
hiervoor naar www.dewisseluitgeest.nl , klik op ‘onze school’. In het uitvouwmenu vindt u 
het jaarverslag. In dit rijtje staan alle belangrijke documenten die betrekking hebben op 
onze school.  
 

http://www.dewisseluitgeest.nl/


Vakantierooster nieuwe schooljaar 
Eerste schooldag 23-08-2021  
Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021  
Kerstvakantie 24-12-2021 t/m 07-01-2022  
Voorjaarsvakantie 21-02-2022 t/m 25-02-2022  
Pasen 15-04-2022 + 16-04-2022  
Koningsdag In meivakantie  
Meivakantie 
Bevrijdingsdag 

25-04-2022 t/m 06-05-2022 
In meivakantie 

 

Hemelvaart 
Pinksteren 

26-05-2022 + 27-05-2022 
06-06-2022 

 

Zomervakantie  18-07-2022 t/m 26-08-2022    

 
Komend schooljaar zijn er ook nog drie studiedagen, deze data vindt u op de kalender die 
vlak na de zomervakantie uitgedeeld wordt. 
 
Gevonden voorwerpen  
Onze bakken met gevonden voorwerpen zitten echt overvol. Als uw kind iets kwijt is, dan 
mag u de school even binnenkomen en in de bakken kijken. Er staat een bak onder de trap, 
naast de deur van de Zebra’s. De twee andere bakken staan in de kleedkamers. 
 

Daltonvisitatie 
Iedere vijf jaar wordt elke daltonschool bezocht door een groepje 
daltoncollega’s van andere daltonscholen. Dit bezoek vindt plaats 
volgens afgesproken richtlijnen. Hierbij wordt gekeken in hoeverre 
je de daltonkenmerken uitdraagt naar de kinderen. Onze school is 
op 24 maart 2022 aan de beurt voor de visitatie, dit is komend 
schooljaar. Dit keer zal het hele kindcentrum bekeken worden, dus 

naast de school ook het kinderdagverblijf en de peutergroepen. Het afgelopen schooljaar 
hebben we de daltonontwikkeling van 0-12 jaar beschreven. 
 
Nieuws van Peuteropvang De Welpen en De Leeuwen 
Zoals in de vorige nieuwsbrief genoemd, zijn we met de 
peuters bezig met het Uk & Puk thema ‘Oef, wat warm!’. 
In dit thema staat warm weer en het verschil tussen warm 
en koud centraal. Voor de peuters van 2-3 jaar gaat het 
om ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen. De 
kinderen leren dat ijsklontjes koud zijn, hoe ze voelen en 
dat ze kunnen smelten. En wat zie je dan: water! Ze leren het verschil tussen zomer- en 
winterkleding en ze weten of ze een korte of een lange broek aantrekken. 
Voor de peuters van 3-4 jaar gaat het om vaardigheden toepassen en uitbreiden. De 
kinderen praten over wat warm of koud is. Wat zijn de kenmerken van ijsklontjes die 
smelten? Ze praten over het weer en over de kleren die ze aan hebben. Zijn het zomer- of 
winterkleren? 
Donderdag 8 juli is de laatste dag van dit ‘warme’ thema en ook de laatste dag voor de 
zomervakantie dat de peuteropvang open is. Sluiting Peuteropvang: Vrijdag 9 juli t/m 
vrijdag 20 augustus.     



Nieuws van de overblijf 
Het schooljaar en daarmee ook de overblijf, loopt alweer op zijn 
eind en daarom is het tijd om even terug te blikken en vooruit te 
kijken. Het was een bijzonder jaar. Gelukkig mochten we na de 
zomervakantie weer starten. Helaas ging de school voor de kerst 
weer dicht en vervolgens mochten we de kinderen vanaf maart 
weer tussen de middag opvangen. Maar wel anders dan de 
voorgaande jaren, met eten in de eigen klassen en buitenspelen 
in aparte vakken. Het was fijn, overzichtelijk en gezellig de 

afgelopen maanden. Hopelijk kunnen we na een lekkere zomervakantie weer volledig 
draaien met de 80-90 kinderen die we per dag mogen opvangen! 
Voor mij, als coördinator, ligt er alleen een andere uitdaging in het verschiet. Ik heb mijn 
opleiding voor onderwijsassistent afgerond en ga per volgend schooljaar een nieuwe start 
maken op een school in mijn woonplaats Alkmaar. Ik heb de overblijf met Brood & Spelen 
met heel veel plezier opgestart en invulling gegeven, met een fijn betrokken team en hele 
gezellige kinderen! 
Voor volgend schooljaar gaan we op zoek naar een nieuwe, betrokken coördinator die met 
net zoveel plezier als ik het vrijwilligersteam motiveert en de kinderen opvangt. Tevens 
gaan wij op zoek naar extra vrijwilligers die 1 of meer dagen per week als oproepkracht het 
team willen versterken. Dus als u iemand weet of zelf interesse hebt, meld het aan Carola 
of rechtstreeks bij Brood & Spelen via mail of de link 
https://www.broodspelen.nl/solliciteer-brood-en-spelen/  
Voor nu alvast een hele fijne vakantie gewenst en wie weet tot ziens! 
Hartelijke groet, Wendy Keijning, coördinator Brood & Spelen 
 
 
Wist je dat…   

 … je een geheel nieuwe wereld kunt ontdekken door 
het lezen van een boek? Is vakantie niet mogelijk? Haal 
een andere wereld in huis met een boek.   
 … deze pandemie er ook voor kan zorgen dat we massaal onze kennis vergroten en 
eventuele leesachterstand in kunnen halen door te lezen?   
 … kinderen die iedere dag 15 minuten lezen, gemiddeld 1.146.000 woorden per jaar 
lezen? Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct!  

 
 
Gemeente op social media 
Volg je de gemeente al op social media? De afdeling jeugd post iedere maand een bericht 
dat interessant is voor ouders. Denk aan leuke posts over de activiteiten van het 
jongerenwerk in de vakantie of over speeltuinen in de regio. Maar ook nuttige informatie 
over onderwerpen zoals omgaan met boosheid van je kind of hoe je jouw kind kan helpen 
bij het omgaan met de scheiding? Nieuwsgierig geworden? Volg de gemeente op IG en FB! 
 

https://www.broodspelen.nl/solliciteer-brood-en-spelen/


(Sport)activiteiten in de zomervakantie door de buurtsportcoach. 
De planning voor de zomervakantie is rond en er zijn weer leuke (sport)activiteiten te 
doen! Doen jullie ook mee? 
Maandag 12 juli: Lasergame 8 t/m 12 jaar & 12+ 
Woensdag 14 juli: Buitengewone kleuterspelen 
Woensdag 14 juli: Breakdance, schermen en racen over de stormbaan 7 t/m 12 jaar 
Donderdag 15 juli: Freerunning & slackline voor 8/9 jaar en 10+ 
Maandag 19 juli: Dancemix, streetdance, hiphop en modern voor 7, 8 en 9 jaar 
Dinsdag 20 juli: Dancemix, streetdance, hiphop en modern voor 10+ 
Donderdag 22 juli: workshops stuntsteppen voor 8/9 jaar en 10+ 
Maandag 25 juli: NERF, graffiti spuit workshop op papier & Fungames 7 t/m 12 jaar 
Woensdag 18 augustus: Sportspektakel Outdoor?? 
 
Kijk voor tijden en meer informatie op deze website: 
https://sportenbewegeninuitgeest.nl/activiteitenkalender en klik op de activiteit. 
Bent u niet in de mogelijkheid om de deelnamegelden te betalen? 
Vraag dan naar de mogelijkheden door contact op te nemen met de buurtsportcoach 
via: c.thomas@alkmaarsport.nl of 06-43041145. De activiteiten moeten voor alle inwoners 
toegankelijk zijn! 
Tot dan! Met sportieve groet, Chantal Thomas, Buurtsportcoach Uitgeest 
  
Bericht van scouting Uitgeest 
Altijd al willen weten wat je bij scouting kunt doen? 
Dit is je kans! Zaterdag 26 juni van 11:00 tot 13:00 
organiseert scouting Uitgeest een open dag voor 
alle kinderen van 4 t/m 13 jaar. Je kunt je opgeven via kim.demenezes@gmail.com of kom 
op de dag zelf gewoon gezellig langs! Het is helemaal gratis, dus waarom twijfel je nog? 
Doe lekker oude kleren aan want wij zijn vaak creatief, sportief, energiek of bouwkundig 
bezig. Neem ook gerust een vriend/vriendinnetje of broer(tje)/zus(je) mee want iedereen is 
van harte welkom. Voor vragen kunnen jullie mailen of bellen naar 06 34 53 94 51. Tot 
zaterdag! Groetjes, Scouting Uitgeest, Kim de Menezes (bestuurslid en groepsbegeleider). 
 
 
 
 
 
 

https://sportenbewegeninuitgeest.nl/activiteitenkalender
mailto:c.thomas@alkmaarsport.nl
mailto:kim.demenezes@gmail.com

