
     

Agenda 

30 oktober   Wisselochtend lampionnen 
2 t/m 6 november  Gesprekken voortgezet onderwijs voor groep 8 
4 november   Studiedag, alle kinderen vrij  
6 november   Wisselochtend lampionnen 
11 november  Sint Maarten 
18 november  OR-vergadering, start 19.30 uur 
16 nov t/m 4 dec  Kwartiergesprekken groep 1 t/m 7  
27 november  Het volgende Wisseltje komt uit 
4 december   Sinterklaasfeest op school 
 
Nieuws van de directie 
Zoals u vorige week al in onze brief heeft kunnen lezen, zijn 
we op school heel alert op de ontwikkeling van het Corona-virus. Wij willen heel graag dat 
de basisscholen open kunnen blijven, zodat we op de beste manier onderwijs kunnen 
geven aan de kinderen. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we elkaar nodig. Wij houden 
het schoolgebouw zo schoon en fris mogelijk, de leerkrachten houden veel afstand van 
elkaar en er mogen helaas nog steeds geen ouders in het gebouw komen. In de komende 
paar weken staan de kwartiergesprekken gepland en we hadden heel erg gehoopt dat we 
deze persoonlijk zouden kunnen voeren. Vermoedelijk gaat ook dat niet lukken, omdat we 
merken dat Corona steeds dichterbij komt en er steeds meer mensen rondom de school 
positief getest worden. We zijn nu aan het kijken hoe de gesprekken, die zeker doorgaan, 
georganiseerd kunnen worden via een onlinegesprek. Zodra we dit helemaal duidelijk 
hebben, ontvangt u van ons de uitnodiging met daarbij de uitleg. 
 
Ondanks alle extra maatregelen die we met elkaar moeten nemen, gaat er heel veel op 
school gewoon door. De kinderen krijgen les in rekenen, taal, spelling en alle andere vakken 
die op het programma staan. We spelen buiten en gaan lekker gymmen. Vanmorgen 
hebben we onze eerste Wisselochtend voor de lampionnen alweer gehad. Dat is voor mij 
persoonlijk één van de leukste momenten van het schooljaar. De kinderen van de 
verschillende groepen zitten door elkaar gehusseld en maken de lampion die ze het 
allermooist vinden. De oudere kinderen helpen de jongere kinderen en omgekeerd! De 
sfeer is zo gezellig op dit soort momenten.  

 



We kijken ook al vooruit naar Sinterklaas en Kerst. Dit jaar zullen we deze feesten anders 
vieren dan u gewend bent, maar we gaan er zeker iets gezelligs van maken. Daar kunt u op 
vertrouwen. 

 
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. 
 
Studiedag 
Op woensdag 4 november zijn alle kinderen vrij, want de leerkrachten gaan zich deze dag 
verder scholen in het voeren van kindgesprekken. Dit zijn gesprekken tussen de leerkracht 
en het kind met als doel elkaar beter te leren kennen, om meer zicht te krijgen op de eigen 
ontwikkeling en om jezelf als kind meer eigenaar te voelen van het leren op school. In alle 
klassen worden de eerste gesprekken gevoerd, zodat we u in de kwartiergesprekken een 
eerste terugkoppeling hiervan kunnen geven. De teamscholing gaan we niet met alle 
leerkrachten gezamenlijk op school doen, we organiseren dit digitaal en op afstand. 
 
Kom op tijd! 
De laatste tijd merken we dat er zeer regelmatig kinderen te laat op 
school zijn. De lessen beginnen echt om 8.30 uur en om 13.15 uur. De 
deur gaat 10 minuten van tevoren al open, dan mogen de kinderen 
naar binnen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is?  
 

Gesprekken voortgezet onderwijs 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. 
 
Dalton = Samenwerken 
Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren 
naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen 
met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en 
leren ze reflecteren op de manier waarop ze zelf leren, zoals het leren 
omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst 



uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool 
is een oefenplek voor democratisering en socialisering.  
We hanteren naast het samenwerken in de klas of in leergroepjes, coöperatieve 
werkvormen, dit zijn werkvormen waarbij kinderen van elkaar afhankelijk zijn om tot een 
goed resultaat te komen. En een aantal keer per jaar houden we een Wisselochtend, dit is 
een ochtend waarbij kinderen in een andere klas mogen werken.   
 
Nieuwe methode rekenen 
Na de zomervakantie zijn we in groep 3 t/m 8 gestart met onze nieuwe rekenmethode, 
Wereld in Getallen. De eerste week stonden alle leerkrachten met het zweet op de rug de 
lessen te geven. De methode is echt anders opgebouwd dan de vorige methode, dus dat 
was best even wennen. Inmiddels is de structuur van de methode helemaal duidelijk en 
voelen de lessen alweer vertrouwd. We worden heel blij van de duidelijke opbouw van de 
lessen en de vele momenten van herhaling die ingebouwd zijn. De kinderen snappen de 
uitleg van de leerkracht goed en kunnen vervolgens zelfstandig of met ondersteuning van 
de leerkracht aan het werk.  
 

Onze kiwi-actie 
Met het sparen van de stickers op kiwi’s konden we gratis ballen bestellen 
voor onze school. De eerste poster met maar liefst 150 stickers zit helemaal 
vol, dus de eerste 10 ballen worden besteld. Superfijn! Maar we gaan nog 

even door, we hebben nog de tijd tot 11 december. Als we ook de tweede poster vol 
krijgen, kunnen we nog een keer 10 ballen bestellen. Eet dus nog even lekker door! 
 
Nieuws van kinderopvang De Speeltrein  
Deze week zijn we begonnen met de voorbereiding op Sint-Maarten. Daarbij hoort het 
thema: ‘Puk loopt met zijn lampion’. In dit thema bespreken we wat Sint-Maarten is, we 
lezen een verhaal hierover en we zingen Sint-Maarten liedjes. Natuurlijk mogen de 
kinderen ook een lampion maken. Puk heeft zelf ook een lampion gemaakt en laat dit zien 
aan de kinderen in de kring. Samen oefenen we het zingen van de Sint-Maarten liedjes. We 
werken aan het thema tot Sint-Maarten op woensdag 11 november. 
Woordenlijst: het boek – voorlezen - de lampion – het lampje – de stok – zingen – de liedjes 
– oefenen - donker – de tas – lopen – samen. 
NB: Er is nog steeds ruimte op kinderdagverblijf De Panda’s voor nieuwe kinderen. Heeft u 
interesse of wilt u informatie over De Panda’s, dan kunt u contact opnemen met ons. Voor 
plaatsing en planning belt u naar 0251-831273 (kantoor) of stuur een e-mail naar 
info@kidsbest.nl. Voor informatie of een rondleiding belt u naar 06-43384092 (KDV De 
Panda’s) of stuur een e-mail naar dewissel@kidsbest.nl . Wij horen graag van u! 
 
Overblijf 
We zijn blij dat we in het nieuwe schooljaar de overblijf weer mogen verzorgen. We zien 
een groei van het aantal kinderen dat overblijft per dag en daarom groeit ons team ook 
mee. Naast een aantal vaste gezichten voor de kinderen, hebben we sinds oktober ook 
weer 2 nieuwe enthousiaste medewerkers erbij, Max en Anja. Per dag streef ik ernaar om 
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een team van 6 mensen klaar te hebben staan om uw kind(eren) op te vangen met 
voldoende zorg en aandacht.  
De groepen 1 tot en met 3 spelen eerst tot half 1 buiten en gaan daarna in de speelzaal 
rustig eten. Sinds kort kunnen de kinderen een sticker verdienen als beloning 
voor goed eten, hierdoor wordt wat vlotter gegeten en blijft er voor de meeste kinderen 
wat tijd over om te spelen of te knutselen.  De kinderen en wij zijn er erg enthousiast 
over. Bij groep 4 tot en met 8, die als eerste gaan eten, is geen beloningssticker nodig, 
binnen 10 minuutjes zijn de meeste broodjes wel op en willen veel kinderen als beloning zo 
snel mogelijk naar buiten. De sfeer in beide groepen is goed.  
Denkt u eraan uw kind(eren) af te melden als hij/zij ziek of afwezig is? En als 
uw kind incidenteel op de strippenkaart komt, meldt uw kind dan graag 
aan.  
Hartelijke groet, Wendy Keijning, Coördinator Brood & Spelen  
 
Nieuws van de MR 
De afgelopen maanden heeft COVID-19 onze manier van leven drastisch veranderd. Het 
contact met school en het brengen en halen van de kinderen verloopt anders dan normaal. 
In de MR is gesproken over de impact die COVID-19 had, heeft en welke wensen en 
mogelijkheden erbij en voor ouders lagen. Als oudergeleding zien wij dat de school de 
kinderen en het onderwijs op de eerste plaats heeft staan. Dat blijft gelukkig goed gaan. 
Besproken zijn: de toegankelijkheid en veiligheid op school, hoe gebruik te maken van het 
schoolplein, wat de digitale mogelijkheden zijn, consequenties van gemiste schooldagen en 
het contact van ouders met de leerkrachten. Wij blijven meedenken bij alle ontwikkelingen 
rondom de onzekerheden en maatregelen van het virus. 
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…  

 … het voorzeggen van een moeilijk leesbaar woord tijdens 
het ‘samen lezen’ helemaal niet erg is? Het tempo blijft erin en het 

kind kan op toon blijven lezen. Het voorzeggen geeft een veilig gevoel, omdat het 
kind zich gesteund voelt. Dat komt het zelfvertrouwen ten goede en daarmee ook 
het lezen. 

 … het voorzeggen van een woord ook belangrijk kan zijn? Het kind zal daardoor geen 
verkeerd woordbeeld aan het woord plakken. De volgende keer zal het woord eerder 
worden herkend. 

 … theater Poppekus iedere eerste zaterdag van de maand om 10:15 uur een boek in 
het Lees Lokaal komt voorlezen? Het boek wordt met poppen nagespeeld en de 
kinderen hebben natuurlijk ook een rol. Zaterdag 7 november wordt het boek ‘De 
liefste Zep’ voorgelezen. De toegang is altijd gratis, maar vanwege covid19 is 
aanmelden via info@leeslokaal-uitgeest.nl noodzakelijk. 

 
Sponsorkliks 
Op onze website kunt u zien hoeveel geld we hier al mee hebben opgehaald. U spaart toch 
ook voor ons? 
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