Agenda
2 september
10 september
14 september
19 september
23 september
24 september
25 september
30 september

Nieuwjaarsreceptie, gaat niet door
MR-vergadering, start 20.00 uur
OR-vergadering, start 19.30 uur
De Wissel Doet, gaat niet door
Kinderpostzegelactie gaat van start
NIO groep 8
Het nieuwe Wisseltje komt uit
Start Kinderboekenweek, Wisselochtend 1

Nieuws van de directie
Na een heerlijke zomervakantie zijn we lekker begonnen. Niet
helemaal zoals we het normaal gesproken gewend zijn, met
alle corona-maatregelen, maar het voelt wel heel fijn om
iedereen weer te zien. Alle kinderen zijn op school, de klassen
zijn goed gevuld en de leerkrachten staan les te geven. Heerlijk
toch?
Over de leerkrachten gesproken, we hebben een paar nieuwe
gezichten op school. Voor de zomervakantie heeft juf Diana
zich al voorgesteld. Zij staat op maandag in groep 4 en op woensdag in groep 6. Diana komt
bij een andere school van ons bestuur vandaan en heeft al eerder samengewerkt met juf
Ellen. Heel toevallig dat ze ook nu weer samen een klas hebben.
Daarnaast hebben we twee invalleerkrachten, juf Duriye en juf Eefje. Zij staan samen voor
de Zebragroep. Verderop in dit Wisseltje stellen zij zich even voor. Juf Simone, de ‘echte’ juf
van de Zebragroep knapt goed op na haar bestraling in verband met haar borstkanker.
Iedere week is ze een paar uurtjes op school en haar aanwezigheid breiden we langzaam
uit. De verwachting is dat ze binnenkort al weer korte momenten in de klas kan zijn.
Als laatste kunnen we nog melden dat juf Tanja dit schooljaar weer in groep 5 haar stage
loopt. Vorig schooljaar was ze ook al in groep 5. Doordat we een tijdlang gesloten zijn
geweest, heeft ze niet voldoende uren kunnen oefenen, daarom loopt haar stageperiode
nog door.
Een goedgevulde school, hardwerkende kinderen en leerkrachten… We gaan er een
prachtig jaar van maken!

Zonnebloemwedstrijd
Vlak voor de meivakantie hebben we aan alle kinderen
zonnebloemzaadjes gegeven. Zaadjes van de reuzen-zonnebloem.
Nu zijn we toch wel heel benieuwd wie de langste zonnebloem
heeft kunnen kweken. De bloem van juf Carola was maar liefst
175 cm hoog. Dus… meet je zonnebloem op en geef de lengte
door aan je juf of meester. Je mag natuurlijk ook een foto maken
van jezelf naast je zonnebloem. Deze kun je mailen aan
carola.vandereng@isobscholen.nl. In het volgende Wisseltje
maken we de winnaar bekend.
Nieuwjaarsreceptie
Dit schooljaar gaat de nieuwjaarsreceptie, onze jaarlijkse
ouderavond, niet door. Dit in verband met de corona-afspraken die nu gelden. In plaats van
een avond vol met informatie van de leerkracht, zetten we de belangrijkste informatie nu
voor u op papier. Deze brief ontvangt u op vrijdag 11 september, we geven hem aan de
kinderen mee.

De kleuters gaan zelf naar binnen
Dat is wel even wennen, dat uw kleuter helemaal zelf naar binnen moet gaan. Maar wat
gaat het goed! We zien de kinderen iedere dag met meer zelfvertrouwen de school binnen
stappen. Met hun tas op de rug zijn ze onderweg naar hun luizenzak. De juffen staan de
kleuters in de gang op te wachten en helpen ze waar nodig. Iedere dag staat er ook een juf
op het plein, om te kijken of het daar allemaal goed gaat. En dat gaat het, alle kinderen
weten goed door welke deur ze naar binnen moeten. En als het even spannend is, dan
loopt de juf met ze mee naar de deur. De leerkrachten lopen nog wel mee naar buiten als
de kinderen naar huis gaan. Als u een vraag voor de leerkracht heeft, kun u haar op dat
moment even aanspreken.

Nieuwe rekenmethode
We zijn in de groepen 3 t/m 8 gestart met de nieuwe
rekenmethode Wereld in Getallen, de opvolger van
onze vorige methode. In de afgelopen jaren zijn er
weer nieuwe inzichten gekomen op het gebied van
rekenen en deze inzichten zijn allemaal verwerkt in
onze nieuwe methode. Zo is er bijvoorbeeld meer
aandacht voor het inoefenen en blijven oefenen van
de tafels (keersommen). Daarnaast is er veel zorg voor
de verschillende niveaus, er is extra zorg voor de kinderen die het nodig hebben en heel
veel extra uitdaging voor de snelle rekenaars. Het werken met de nieuwe methode is nog
wel even wennen, de werkwijze is behoorlijk anders. Maar dat gaat goed komen, we
hebben met het hele team afgesproken dat we rustig de tijd nemen voor de rekenlessen,
samen met de kinderen duiken we er helemaal in.

Eefje en Duriye stellen zich voor
Mijn naam is Duriye en ik ben 28 jaar. Samen met mijn man Dennis en
dochtertje Liv woon ik in Uitgeest. De afgelopen zeven jaar heb ik op
een basisschool in Haarlem gewerkt in verschillende groepen, maar
voornamelijk in kleuterklassen. Daarvoor heb ik mijn eindstage gelopen
op De Wissel. Dit schooljaar werk ik van maandag tot en met woensdag
in de Zebraklas!
Ik ben Eefje Wigbout. Ik ben 36 jaar en woon samen met mijn man
en drie kinderen in Sint-Pancras. In mijn vrije tijd loop ik graag hard
en onderneem ik leuke dingen met mijn gezin. Samen met Duriye
ben ik dit schooljaar gestart in de Zebragroep. Ik ben aanwezig op
donderdag en vrijdag. De afgelopen 14 jaar ben ik werkzaam
geweest op Daltonschool de Phoenix in Broek op Langedijk en SintPancras. Ik kijk met veel plezier uit naar mijn werkzaamheden op De
Wissel.
Oud papier
Vanaf dit schooljaar staat er geen papiercontainer meer bij de school.
De papierprijs is op dit moment zo laag, dat we nu kosten maken om de
container neer te laten zetten. We houden de papierprijs in de gaten en
mocht deze weer oplopen, dan kunnen we er weer voor kiezen om een
container te laten plaatsen. U leest dit dan in ’t Wisseltje.

De Wissel Doet…
Zo nu en dan organiseren we een klusochtend om wat grotere klussen, zoals het
beschilderen van het plein, met een groepje ouders op te pakken. Ons plan was om dit in
september te organiseren. Maar ook hiervan hebben we nu gezegd dat we hem niet door
willen laten gaan. De gezondheid van ons allen is belangrijker dan dat er een aantal klussen
gedaan is. Hopelijk lukt het om in het voorjaar een nieuwe datum te prikken.
Kinderpostzegels
Ieder schooljaar gaan de kinderen van groep 7 en 8 op pad met de kinderpostzegels. Zo ook
dit schooljaar. Dit jaar is het goede doel een veilig thuis bieden aan alle kinderen in
Nederland, ook voor die kinderen waarvoor dat niet vanzelfsprekend is. Met het kopen van
de kinderpostzegels steunt u dit goede doel.
NIO groep 8
De kinderen van groep 8 worden op 24 september extra getoetst. Deze toets nemen we
ieder jaar af in groep 8. De NIO-toets meet de capaciteiten van de kinderen. Hiermee
krijgen we aanvullende informatie over ieder kind, bovenop de informatie die we zelf
verzamelen met de methodetoetsen en de Cito-toetsen. Deze aanvullende informatie
gebruiken we om ons advies voor het voortgezet onderwijs nog scherper te krijgen. De
kinderen hoeven niet extra te leren voor deze toets.

Groente en fruit
Inmiddels is het al helemaal ingeburgerd, de afspraak
dat we iedere dinsdag en donderdag fruit of groente
eten tijdens onze pauze om 10.30 uur. Op deze twee
dagen nemen alle kinderen iets gezonds mee naar
school. Heel veel kinderen drinken dan ook water.
Ook dit schooljaar gaan we uiteraard verder met deze
afspraak.

Wist je dat…
· …. het Lees Lokaal tijdens de zomervakantie verhuisd is
naar een nieuwe locatie?
· …. het Lees Lokaal nu gevestigd is in het gemeentehuis?
Wanneer u binnenkomt, is de ingang van het Lees Lokaal aan de linkerkant.
· …. het Lees Lokaal vanaf maandag 7 september haar deuren weer opent? Het is een
prachtige ruimte waar veel meer boeken geplaatst kunnen worden. Ook de kinderhoek is
aanzienlijk vergroot.

Twee keer aanbod voor muziekles in Uitgeest
Op twee plekken in Uitgeest wordt vanaf september zangles gegeven.
Hieronder leest u het aanbod van Nienke (in de muziekschool) en van
Brenda (in De Wissel).

ZANGLES IN UITGEEST VANAF DINSDAG 1 SEPTEMBER
Zangles bij de Nieuwe Muziekschool in Uitgeest:
 15:00 - 15:45 uur --> groep 3 t/m 5
 15:45 - 16:30 uur --> groep 6 t/m 8
Hou je van zingen en lijkt het je leuk om dit in een groep te doen? Meld je dan nu aan voor
zangles bij zangcoach Nienke van den Berg! In de lessen zing je popliedjes, je werkt aan
tekstbeleving, meerstemmig zingen en performance. Mail voor info en inschrijving naar:
nienke@nienkevdberg.nl

Heel Uitgeest en omstreken laten zingen!
Hou jij van zingen, samen met anderen, meerstemmig, zing je graag nieuwe en oude hits en
wil je werken naar een te gekke eindshow?
Meld je dan nu aan voor een gratis proefles via http://www.beyoumusic.nl/
Iedere vrijdag in De Wissel.
Be You, Be There!

