
       

Agenda 

4 december   Sinterklaasfeest op school 
5 december   Pakjesavond 
10 december  MR-vergadering, start 20.00 uur 
17 december  Kerstontbijt, deze dag continurooster 
18 december  Nieuwe Wisseltje komt uit 
18 december  Luizenzak mee 
21 dec t/m 1 jan  Kerstvakantie 
 
 
Nieuws van de directie 
De feestelijkste maand van het schooljaar komt er weer aan, december. Dit Wisseltje staat 
dan ook vol met informatie over het sinterklaas- en het kerstfeest. Uiteraard gaan beide 
feesten door, we hebben wel andere keuzes gemaakt dan we de afgelopen jaren hebben 
gedaan. Wie weet, vinden we onze nieuwe manier van vieren wel zo leuk, dat we het 
volgend schooljaar weer op deze manier doen!  
 

Op Facebook heeft u vast de foto’s van de 
sinterklaasversiering al gezien. We hebben samen 
met de kinderen van de bovenbouw nieuwe 
vlaggen gemaakt, die we de komende jaren 
kunnen gebruiken. Een aantal ouders heeft ons 
geholpen bij het omzomen van de vlaggetjes, 
dank daarvoor. We volgen dit jaar het thema van 
het sinterklaasjournaal, dus overal in de school 

hangen plattegronden, want we zijn op zoek naar Zwalk. En we zien ook ineens overal 
cijfers en letters opduiken… Spannend hoor! 
 
Na Sinterklaas gaan we vrolijk verder met de voorbereiding van het kerstfeest. Helaas geen 
gezellige samenkomst in de gymzaal met alle ouders erbij. Dit jaar kiezen we voor een 
kerstontbijt.  We gaan hier samen met alle kinderen een heel feestelijk moment van 
maken. Hoe deze dag er verder uit gaat zien en hoe u ons kunt helpen bij de voorbereiding, 
dat leest u verderop in dit Wisseltje.   

 



 
Even voorstellen: Meester Maurice 
Tot mijn grote schrik ontdekte ik (dankzij een oplettende ouder) dat we 
onze nieuwe vakleerkracht gymnastiek nog helemaal niet hebben 
voorgesteld. Sinds oktober geeft meester Maurice op maandagochtend 
de gymlessen. Hij is de andere dagen in de week meester op basisschool 
Elckerlyc in Heiloo. Na de lerarenopleiding heeft hij doorgeleerd om ook 
vakleerkracht gymnastiek te worden. Hij geeft erg leuke gymlessen, op 
een heel afwisselende manier. Ik zie de kinderen genieten tijdens zijn 
lessen. Op donderdag hebben de kinderen gymles van onze eigen 
gymleerkracht Lisanne.   
 
 
Sinterklaas 
Dit jaar vieren we het sinterklaasfeest op vrijdag 4 december. Sinterklaas komt dit jaar heel 
stiekem naar de school, we gaan dus niet met alle kinderen en alle ouders op straat staan 
zingen. De ochtend begint voor de kinderen van de onderbouw in de speelzaal. Sint en Piet 
zullen daar hun opwachting maken. Sinterklaas vertelt de kinderen over zijn avonturen op 
de stoomboot, hij luistert naar de gezongen liedjes, kletst met de kinderen en deelt 
uiteraard weer cadeautjes uit. De kinderen in de bovenbouw maken, zoals ieder jaar, een 
surprise voor een klasgenoot. We gaan er weer een heel gezellige dag van maken. 
 

 
Kerst 
Op donderdag 17 december gaan we ontbijten op school. De kinderen 
nemen hun eigen ontbijt mee in een mooi versierde doos, bijvoorbeeld 
een schoenendoos. Deze doos gaan we voorafgaand aan het 
kerstontbijt al op school versieren. Ieder kind moet zelf voor een doos 
zorgen. U ontvangt binnenkort een brief van de kerstcommissie met 

daarin de uitleg hoe we dit gaan organiseren. Na het ontbijt gaan alle kinderen knutselen 
voor de bejaarden van het bejaardentehuis in Uitgeest. Aan het eind van de dag worden 
deze knutsels door één groep naar het bejaardentehuis gebracht.  
Om straks de school mooi te kunnen versieren, hebben we veel glazen potjes nodig (graag 
zonder etiket). Wilt u alvast beginnen met sparen? We hebben deze dag een 
continurooster, de kinderen zijn van 8.30 – 14.00 uur op school. 
 
 
Dalton = Vrijheid en verantwoordelijkheid 
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. 
Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te 
organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden 
gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen 
de grenzen waarbinnen kinderen hun vrijheid leren gebruiken. Een 
kind leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te 
dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden 



biedt. Door kinderen meer vrijheid te bieden, kunnen zij eigen keuzes maken en een 
actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. 
Het is een taak van de leerkracht om ieder kind een structuur te bieden om vrijheid binnen 
grenzen te leren hanteren. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en te 
experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze 
doen en wat dat oplevert. Dat is voor kinderen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis 
en zelfinschatting een grote rol spelen. 
 

Hoe is dit zichtbaar op onze school? 

Op De Wissel leren wij kinderen ‘vrij’ te zijn in: 
 De keuze van volgorde waarin het de opdrachten wil afwerken. 
 Het raadplegen van de hulpbronnen. 
 De samenwerking met andere kinderen. 

 

 
 KIWI-ACTIE 
Hoi allemaal, zoals jullie weten was er een kiwi-actie op school, 
bedacht door Lars Putter. Hij vond de actie op 
www.fruiteenlekkerebuit.nl.  Hij liet het aan de juf zien. Juf vond 
het een goede actie en meldde de school aan op die site. Toen de 
juf die poster had gekopieerd, gingen een paar kinderen uit groep 

8 de klassen rond om te vertellen over de actie. Het was een groot succes. Er werden veel 
kiwi’s gegeten. Eerst gingen we voor 150 stickertjes en daarmee konden we 10 ballen 
verdienen en daarna gingen we nog een keer voor 150 kiwistickers. We hebben alles vol 
gekregen. De ballen komen in februari. We moeten er dus nog wel even op wachten. 
Iedereen bedankt voor het sparen.  
Groeten van Lars en Kasper uit groep 8. 
 
 
Nieuws van kinderopvang De Speeltrein  
Vanaf maandag 16 november starten we met de 
voorbereiding op Sinterklaas. En daar hoort een Puk thema 
bij: ‘Decemberfeesten met Puk: Sinterklaas’. 
We gaan met de kinderen Sinterklaas liedjes zingen en 
knutselactiviteiten doen. Bijv. een stoomboot, een 
verlanglijstje of een wortel voor het paard maken. Ook gaan 
we een slinger maken om de groep mee te versieren. 
Verder lezen we boekjes over Sinterklaas en gaan we oefenen als Pieten in de gymzaal 
(Pietengym). De kinderen kunnen dan een echt ‘Pietendiploma’ halen! Natuurlijk mogen de 
kinderen hun schoentje weer zetten op de groep. Dit Sint thema duurt tot 5 december. 
Veel plezier! Woordenlijst: Sinterklaas – de stoomboot – Pieten – zwaaien – de vlag – de 
slinger – op – het paard – het pietendiploma – de cadeautjes – het dak – springen – de 
schoorsteen – groot – klein. 
 
 
 

http://www.fruiteenlekkerebuit.nl/


Parkeren in de straat   
In de koude en donkere maanden merken we dat wat meer ouders 
hun kinderen met de auto naar school brengen. We zien dat de 
straat soms helemaal vol staat met auto’s. Wilt u bij het parkeren 
alleen de vakken gebruiken die daarvoor bestemd zijn en niet bij 
mensen op hun oprit of op de doorgaande weg? Samen houden we 
de buurt veilig.   
 

 
Sponsorkliks 
Denkt u bij het kopen van uw feestartikelen ook aan onze sponsorkliks?  
Op onze website kunt u zien hoeveel geld we hier al mee hebben opgehaald.  
 
 
Wist je dat…  

 … er vroeger gedacht werd dat het lezen van stripboeken 
weinig toevoegde aan de lees- en taalontwikkeling van 
kinderen? 

 … we nu weten dat kinderen nieuwe woorden sneller kunnen begrijpen door de 
plaatjes? De combinatie van tekst met woorden zorgen voor een rijke context voor 
woorden. 

 … scholen erg blij zijn met donatie van strips door kinderen en ouders? Heeft uw kind 
een abonnement op een tijdschrift? Wordt er niets meer met het tijdschrift gedaan 
wanneer het uit is? De school neemt hem graag in ontvangst. 

 
 
Buurtsportcoach en Jongerenwerk Uitgeest wekken online gamen tot leven: Sportnite! 
Sportnite is gebaseerd op de populaire game, maar dan met échte obstakels en battles in 
de grote hal van Sporthal de Zien. Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar strijden op 15 
december tegen elkaar met laserguns. Deelnamekosten bedragen € 2,50 p.p. en vooraf 
inschrijven is noodzakelijk, dit kan vanaf 2 december  
via www.sportenbewegeninuitgeest.nl. Er zijn slechts 60 plaatsen beschikbaar, dus meld je 
snel aan! 
  
 
 

Vieren in coronatijd 
Het coronavirus heeft invloed op vakanties, feestdagen, het 
vieren van verjaardagen en andere gezamenlijke activiteiten. 

Het dagelijks leven is veranderd en beïnvloedt hoe jaarlijkse feestelijkheden eruitzien. Zo is 
een drukbezochte sinterklaasintocht ondenkbaar en bij verjaardagen kan niet iedereen 
uitgenodigd worden. Ook het wekelijkse familiediner en andere gewoontes zullen anders 
zijn. Hoe ga je hier als gezin mee om? Op de website van de GGD leest u tips hoe het vieren 
ook zou kunnen en hoe je met kinderen kunt praten over corona en de coronamaatregelen. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sportenbewegeninuitgeest.nl%2F&data=04%7C01%7Ccarola.vandereng%40isobscholen.nl%7C1fed818cafb648e3010408d891e3aa4f%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637419754300380952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oWTtxIhTQ5ulAMgB9%2BAn8WMVMEXTfBLSUypZHDgnRaM%3D&reserved=0

