Agenda
29 september
5 oktober
6 oktober
9 oktober
12 t/m 16 oktober
20 oktober
26 oktober
30 oktober
30 oktober
2 t/m 6 november

Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Wisselochtend Kinderboekenweek
Luizenzak mee naar huis om te wassen
HERFSTVAKANTIE
OR-vergadering, start 19.30 uur
MR-vergadering, start 20.00 uur
Het nieuwe Wisseltje komt uit
Wisselochtend lampionnen
Gesprekken voortgezet onderwijs voor groep 8

Nieuws van de directie
Sinds de start van het schooljaar proberen we u zo goed
mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er binnen
de school gebeurt. U ontvangt onze Wisseltjes, brieven
over coronamaatregelen, informatie over de groep en zo
nu en dan een leuk berichtje in de schoolapp. Maar dat
alles is natuurlijk geen fijne vervanging van de
mogelijkheid om gewoon even binnen te lopen.
Communiceren via de mail is toch minder prettig, dan even een kort gesprekje met de
leerkracht. Dat geldt voor u, maar dat geldt uiteraard ook voor ons. We zijn dan ook, onder
andere in de MR, met elkaar in gesprek over hoe we het contact zo goed mogelijk kunnen
vormgeven.
We realiseren ons echter ook, dat er op dit moment weer een flinke opleving van het
coronavirus plaats vindt. Voorzichtigheid is dus nog steeds geboden. Als volwassenen
moeten we echt 1,5m afstand van elkaar houden en ouders mogen nog steeds niet zomaar
in de school komen.
We hebben nu voor de volgende aanpassingen gekozen:

 De ouders van groep 1 t/m 3 mogen weer op het schoolplein komen. U kunt uw kind
tot vlakbij de deur brengen en even door het raam kijken of zij/hij goed in de klas
aankomt. Houd het kijken door het raam kort (en tik niet op het raam), zodat ook
andere ouders even kunnen kijken. Ook bij het ophalen mag u weer wachten op het
plein. Wilt u wel zorgen dat er onderling voldoende afstand is? Let ook op het
houden van afstand tot de leerkracht.
 We gaan meer gebruik maken van de schoolapp. We zullen in alle groepen
regelmatig foto’s plaatsen, waarmee u een kijkje in de klas krijgt. Hier kunt u het dan
met uw kind over hebben.
 Op dit moment worden in de drie kleutergroepen kennismakingsgesprekken gevoerd
met de ouders die voor het eerst een kind op school hebben. Zo kunt u kennis maken
met de leerkracht en even rondkijken in het lokaal.
 We zijn nog aan het nadenken over de manier waarop we de kwartiergesprekken
vorm gaan geven. Deze vinden plaats in november, dus daar hebben we nog even de
tijd voor. U hoort hier later meer over.
Naast deze aanpassingen, kunt u uiteraard nog steeds contact met ons opnemen via de
mail, u heeft alle mailadressen van de leerkrachten ontvangen. U kunt ook via de mail om
een persoonlijk gesprek met de leerkracht vragen.
Afgelopen vrijdag werd in de persconferentie door minister De Jonge gemeld, dat de
corona-maatregelen voor kinderen tot en met 12 jaar aangepast zijn. Alle kinderen op de
basisschool mogen met lichte verkoudheidsklachten naar school komen. Als er sprake is
van aanhoudend hoesten of koorts, dan moet u uw kind wel thuis houden. Twijfelt u,
neem dan even telefonisch contact met ons op. Als extra bijlage bij dit Wisseltje zit ook
een brief van de GGD, waarin deze informatie uitgebreider beschreven staat.
Ramen open, vestje mee
De allerbelangrijkste coronamaatregel die we op school kunnen nemen, is goed ventileren.
In alle lokalen staan dan ook de ramen flink open. Dat was heerlijk toen het buiten zo warm
was, maar nu het buiten frisser wordt, voelt het in de klassen soms ook fris. Wilt u ervoor
zorgen dat uw kind een extra vest of trui meeheeft. Dan houden we het op deze manier fris
in de klas, maar heeft iedereen het wel lekker warm.
Zonnebloemwedstrijd
Vlak voor de meivakantie hebben we aan alle kinderen
zonnebloemzaadjes gegeven. In het vorige Wisseltje heb ik gevraagd
om de zonnebloemen op te meten en eventueel een leuke foto te
maken. Ik heb van maar liefst 13 gezinnen prachtige foto’s
toegestuurd gekregen en ik kon zo de mooiste bloemen bekijken.
Een overzicht van alle ingestuurde foto’s is terug te vinden in de
schoolapp. Onder het kopje albums staat de map zonnebloemen. De
prachtige zonnebloem hiernaast is van Abel (giraffengroep). We
hadden ook nog een heel leuk filmpje van Kelvin (gr8) en Quinten
(gr6) gekregen, die konden we helaas niet in de app zetten. Dank
voor alle leuke foto’s!

Er kan er echter maar één de winnaar zijn. Met een lengte van maar liefst 4 meter en 3
centimeter is de zonnebloem van Jasmijn (gr8) en Rosa (gr5) de allergrootste
geworden. Meiden, van harte gefeliciteerd!

Dalton = Samenwerken
Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen,
leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en
gestructureerde wijze samenleven en werken. Een daltonschool is
ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en
met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en
medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat
zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden met anderen kan het
leren vergemakkelijken.
Bij ons op school werken de leerlingen veel samen naast het individueel werken. De
verschillende werkvormen dragen bij tot het verwerken van de leerstof. Een belangrijk
uitgangspunt bij ons is dat we de kinderen leren dat ze niet met iedereen bevriend hoeven
te zijn, maar wel moeten proberen om met iedereen te kunnen samenwerken.
Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is
‘En toen…’. We gaan terug in de tijd en
leren alles over ridders, Romeinen,
Vincent van Gogh en natuurlijk nog veel
meer. In een boek duik je zomaar een
andere tijd in. Wij openen de
Boekenweek al op dinsdag 29 september en laten hem daarna lekker doorlopen tot aan de
herfstvakantie. We hebben een leuke activiteit bedacht voor onze opening. U kunt de dag
daarna de foto’s bekijken in de schoolapp. In de Kinderboekenweek zijn we veel met
boeken bezig, lezen kinderen aan elkaar voor, knutselen samen tijdens de wisselochtend en
gaan we even op bezoek bij de peuters.
Gesprekken VO groep 8
In groep 8 staan een aantal gesprekken tussen de leerkrachten en de ouders gepland die
anders zijn dan de kwartiergesprekken in de overige groepen. Er staat met name één
onderwerp centraal: het voortgezet onderwijs. De leerkracht kijkt samen met de ouders
wat het best passende advies is voor het vervolgonderwijs. Halverwege groep 7 hebben de
ouders al het eerste voorlopige advies gekregen. De leerkracht van groep 7 kijkt daarvoor
naar de resultaten die in de afgelopen jaren zijn behaald. Aan het begin van groep 8 wordt
gekeken of dit nog steeds het beste advies is of dat er mogelijk een aanpassing nodig is. De
leerkracht van groep 8 betrekt hier ook de uitslag van de NIO-toets bij. Dit is een toets die
aan het begin van groep 8 gemaakt wordt.

Tiktok
De nieuwste rage binnen de social media is de app Tiktok. Hierbij maken gebruikers
filmpjes die ze online plaatsen. Ook veel kinderen doen dit. Wij hebben op school de
afspraak gemaakt dat kinderen niet op school of op het schoolplein filmpjes mogen maken.
Nieuws van de MR
Contact onderhouden met ouders is voor ons als MR
belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste omdat
ouders een inhoudelijk belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan bepaalde onderwerpen. Ouders zijn een
bron van informatie voor de MR. Ten tweede is dit
belangrijk omdat de besluiten die de MR uiteindelijk
neemt, zo op een breder draagvlak kunnen rekenen.
Het is dan ook belangrijk dat de communicatie tussen
de MR en de ouders van twee kanten komt: informatie delen en informatie ontvangen. De
MR maakt aan zijn achterban duidelijk wat zijn taken, bevoegdheden en plannen zijn, net
als de agenda en notulen van de vergaderingen. Daarnaast moet de achterban ook de
mogelijkheid krijgen om de MR te informeren over wat zij belangrijk vindt.
De MR brengt informatie naar buiten via de M- nieuwsbrief in het Wisseltje. Wij proberen
ouders op deze manier te betrekken en te informeren. Daarbij is iedereen welkom om
eens een MR-vergadering bij te wonen.
Aan het eind van ieder schooljaar wordt er een MR Jaarverslag gemaakt. Hierin staan de
onderwerpen die dat jaar aan de orde zijn gekomen. Het jaarverslag van 2019/2020 kunt u
teruglezen op de site van de Wissel onder het kopje Ouders.
Heeft u ook tips of wilt u uw mening delen met het MR? Spreek één van de MR-leden aan
of stuur een mail naar: mrdewisseluitgeest@gmail.com

Wist je dat…
 …. op zaterdag 3 oktober om 10:15 uur Voorleestheater Poppekus in het Lees Lokaal
aanwezig is voor alle kinderen van Uitgeest?
 …. deze voorstelling gratis bij te wonen is?
 …. het Voorleestheater op iedere eerste zaterdag van de maand het Lees Lokaal
verrast met een vrolijke voorstelling bij een boek? Zet zaterdag 7 november en 5
december ook alvast op de kalender.

Gratis webinar - Help, ik ontplof!
Wil je beter leren omgaan met de emoties van je kind en zelf ook rustiger
reageren? Geef je dan op voor het gratis CJG-webinar: ‘Help, ik ontplof!’, op
dinsdagavond 6 oktober.
Niemand maakt zoveel emoties bij je los als je eigen kind. Positieve, maar ook
negatieve. Ze krijgen je snel op de kast, ook al nemen we ons voor om rustig te
blijven. Klinkt simpel dat rustig blijven, maar dat is makkelijker gezegd dan
gedaan. Wil jij het anders? Wil jij beter om kunnen gaan met de emoties van je
kind? Meld je aan voor ons gratis webinar, speciaal voor ouders met kinderen van
0 tot 12 jaar. Je kunt het anoniem bijwonen via je laptop, tablet of smartphone.
Wat is een webinar?
Een webinar is een live online-uitzending waaraan iedereen kan deelnemen vanaf
elke gewenste plek via laptop, tablet of smartphone. In dit webinar helpt
kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je op weg met tips die je
meteen kunt toepassen in de praktijk. Je kunt ook live vragen stellen via de chatfunctie.
Praktische tips:
• Wat is de functie van emoties?
• Waar komen die heftige emoties bij jou en je kind vandaan?
• Waarom is het belangrijk om ontploffen te beperken?
• Hoe houd je het behapbaar en verminder je ontploffen?
• Hoe kun je goed reageren op heftig gedrag of heftige emoties van je kind?
Praktische informatie
✓ Voor wie? Voor ouders/opvoeders van kinderen van 0 tot 12 jaar.
✓ Door wie? Het webinar wordt georganiseerd door CJG Haarlemmermeer.
Tischa Neve, kinderpsychologe en opvoedkundige, doet de presentatie.
✓ Wanneer? Dinsdag 6 oktober 2020 van 20.30 tot 21.30 uur.
Mocht het tijdstip van het webinar niet uitkomen, geen probleem! Als je je
aanmeldt, ontvang je een linkje waarmee je het nog een maand lang terug kunt
kijken.
✓ Wat kost het? Helemaal niets!
✓ Wat heb je nodig voor een webinar? Een computer, tablet of smartphone met
een stabiele internetverbinding en geluid. En een lekker kopje koffie of thee.
Meld je gratis aan voor dit webinar: www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heb je nog meer vragen over opgroeien en opvoeden? Neem contact op met het
CJG Haarlemmermeer via telefoon 023 55 41 588 of het online contactformulier
op www.cjghaarlemmermeer.nl/contact

