
 

Agenda 

26 april t/m 7 mei  Meivakantie 
27 april   Koningsdag 
5 mei    Bevrijdingsdag 
9 mei    Moederdag 
13 en 14 mei  Hemelvaart, alle kinderen vrij  
17 mei   MR-vergadering 
18 mei   OR-vergadering 
24 mei   Pinkster 2, alle kinderen vrij  
25 mei   Studiedag, alle kinderen vrij  
28 mei   Het nieuwe Wisseltje komt uit 
 

 

Nieuws van de directie  
In ons daltononderwijs besteden we altijd veel aandacht aan 
samenwerken. Dat zie je op veel verschillende manieren 
terug. Samen met je maatje werk je aan een opdracht van 
de daltontaak, vraag je aan je maatje hulp bij een lastige opdracht of help je elkaar als je de 
rits van je eigen jas zelf niet dicht krijgt, maar die van je maatje wel. Het is heel mooi om te 
zien, dat kinderen al van jongs af aan gewend zijn om elkaar te helpen.  
In een normaal schooljaar organiseren we meerdere keren per jaar een ochtend of middag 
waarbij kinderen van verschillende groepen door elkaar zitten om samen te spelen, te leren 
en te werken. Deze noemen we Wisselactiviteiten. Dan zie je dat jonge kinderen hulp 
vragen aan oudere kinderen, maar ook andersom zie je jonge kinderen een ouder kind 
helpen. Heel leerzaam en uiteraard heel sociaal. Meer informatie hierover leest u verderop 
in dit Wisseltje. 
Een leuke extra bijkomstigheid van het samenwerken is dat de kinderen van onze school 
elkaar vrijwel allemaal kennen. Als ik ’s morgens buiten sta, zie ik dat duidelijk terug. 
Kinderen van verschillende groepen groeten elkaar en zoeken elkaar op voor een 
kletspraatje. Er worden afspraken gemaakt om na schooltijd met elkaar te gaan spelen. Ik 
zie kinderen van groep 8 een high-five geven aan kleuters. Als ik dit zie, dan ben ik trots. 
Trots op de fijne school die we hier met ons allen vormgeven, trots op de kinderen die op 
deze school zitten en trots op de ouders en de leerkrachten.  

 



Belangrijke vraag: Gaat het schoolreisje nog door?  
Het is lastig om hier een duidelijk antwoord op te geven. We hopen 
van wel. Als de versoepelingen die deze week aangekondigd zijn, 
ook daadwerkelijk doorgaan, dan wordt de kans een stuk groter. We 
nemen alvast contact op met de parken waar we heen willen gaan, 
om te vragen of ze open gaan en aan welke regels we ons dan 
moeten houden. Zo nemen we ook contact op met de 
busmaatschappij of ze kinderen willen vervoeren. Zodra we alle lichten op groen hebben, 
laten we u het weten. 
 

Dalton over Wisselactiviteiten 
De Wisselactiviteiten vinden 5 x per jaar plaats. Dit zijn ochtenden 
of middagen waarbij de kinderen zelf kiezen aan welk onderwerp 
ze willen werken, echter binnen een beperkt aanbod. Het aanbod 
waaruit ze kunnen kiezen wordt aangeboden door de 
leerkrachten. Het kan dus zijn dat uw kind dat dagdeel bij een 
andere leerkracht aan het werk is. 

We hebben ook de Wisselactiviteit ‘Talenten van ouders’ ingevoerd. Hierbij geven ouders 
een les of een workshop aan de kinderen. Een aantal activiteiten waren o.a. yoga, Spaanse 
les, spreken in gebarentaal, boksen, een animatie- filmpje maken, drummen, Turks koken, 
schilderles en techniek. De leerlingen en wij hebben hier voorgaande jaren echt van 
genoten, deze Wisselactiviteit plannen we zeker weer in. 
Wegens Corona vinden de Wisselactiviteiten nu niet plaats. Hopelijk kan dit spoedig weer. 
 
Lappen stof gezocht 
In groep 8 hebben ze restjes stof nodig in de kleur groen en blauw. Als u nog iets over 
heeft, mag het ingeleverd worden bij de leerkracht die ’s ochtends buiten staat. Wij zorgen 
dat het bij groep 8 terecht komt. 
 
Mad Science in de zomervakantie  
Een paar weken geleden hebben we in alle klassen een superleuke 
techniekactiviteit van Mad Science gehad. De kinderen hebben toen 
onder andere slijm en regenboogzand gemaakt. Dezelfde organisatie 
organiseert iedere vakantie altijd techniekweken voor kinderen. In de 
zomervakantie doen ze dit zelfs in De Wissel. Het eerste kamp staat 
gepland van 26 t/m 29 juli, het tweede kamp van 9 t/m 12 augustus. 
Meer informatie hierover vindt u via: www.nederland.madscience.org.  
 
Avond4daagse, maar dan anders 
De avond4daagse kan ook dit schooljaar helaas niet doorgaan. Maar daar heeft de 
landelijke organisatie iets op gevonden: Avond4daagse - Home Edition!  
Hierbij vertrek je vanaf je eigen huis en maak je je eigen routes. Hiervoor kun je gebruik 
maken van de app van eRoutes. Nieuw dit jaar is dat de app je tijdens de wandeling met 
leuke berichten verrast. Natuurlijk ontvangt iedereen na vier dagen lopen de enige echte 
Avond4daagse medaille. Kijk voor meer informatie op www.avond4daagse.nl  

http://www.nederland.madscience.org/
http://www.avond4daagse.nl/


Nieuws van Peuteropvang De Welpen en De Leeuwen 
Na het minithema rondom de lente en het paasfeest, gaan we de komende weken met een 
heel nieuw Puk-thema werken: “Ik ben “kunstenaar”. Dit thema loopt tot en met vrijdag 
28 mei. 
Alles in dit thema staat in het teken van kunst. Het gaat om ontdekken van kunst en de 
eigen creativiteit van de kinderen. Het ontdekken van verschillende materialen, als klei, 
plaksel en verf komen aanbod. Ook gaan we bewegen op muziek, doen we standbeelden 
na en kijken we hoe we eruit zien en maken we gebruik van gezichtsuitdrukkingen. 
De themahoek wordt een atelier: 

 De peuters verven hun eigen gezicht op papier. 

 De peuters bekijken platen van beelden en doen de 
‘standbeelden’ na. 

 De peuters luisteren naar het lied ‘Wie niet lopen wil, 
sta stil’ en doen de bewegingen na. 

 De peuters leggen vormen op een blad en zoeken 
daarbij de kleuren. 

 De peuters maken een schilderij en toveren met kleuren. 
Wij maken met de peuters kunstwerkjes die wij bewaren in hun eigen map. Door de 
coronamaatregelen kunnen wij helaas geen tentoonstelling van alle werkjes houden. Wij 
zullen u op de hoogte houden van alle activiteiten via Klasbord. Aan het eind van het thema 
krijgen de peuters hun map mee naar huis. We hopen dat de kinderen veel plezier zullen 
beleven aan dit nieuwe thema! 
 
MR 
Sinds een jaar domineert COVID-19 ons leven. Ook in de MR wordt veel over de pandemie 
gesproken. Onderwerpen als onderwijs op afstand en hygiënemaatregelen hebben het 
(deels) overgenomen van onderwerpen als gezonde tussendoortjes en duurzaamheid. De 
genoemde onderwerpen blijven echter heel belangrijk. Inmiddels is het heel normaal dat er 
in plaats van koekjes en snoep, een aantal dagen per week gezonde tussendoortjes worden 
meegenomen naar school. Tevens zijn er lopende gesprekken over de vergroening van het 
schoolplein en betere afvalscheiding. 
Wilt u betrokken zijn bij het schoolbeleid en ziet u voor u zelf een rol in de MR? Vanaf 
september 2021 komen er twee plekken vrij in de MR. In de MR kunt u meepraten over 
verschillende onderwerpen en voor een aantal onderwerpen moet de school advies of 
instemming vragen aan de medezeggenschapsraad, voordat een besluit genomen wordt. 
Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het 
beleid op school. De MR verkiezingen worden later toegelicht. 
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: www.mrdewisseluitgeest@gmail.com  
 
Nieuws van de overblijf 
Met het mooiere weer op komst, hebben we wat leuk nieuw buitenspeelgoed voor de 
kinderen aangeschaft, waar weer volop mee gespeeld wordt. Het is enthousiast ontvangen. 
Maar we hebben ook woord gehouden en een echte challenge georganiseerd deze 
afgelopen week. Wie kan de meeste keren touwtjespringen en wie kan de meeste keren 

http://www.mrdewisseluitgeest@gmail.com


een pingpongballetje hooghouden? Er werd heel leuk aan 
meegedaan en dit is zeker voor herhaling vatbaar. De volgende 
challenges zijn alweer geopperd voor na de vakantie: balletje 
hooghouden met de voet en doeltje schieten. 
Velen van u gebruiken inmiddels de ouderapp. Het aan- en 
afmelden van de kinderen wordt veel gedaan de laatste weken en 
dat is heel fijn. Dank daarvoor en voor nu een hele fijne vakantie 
gewenst. 

 
 
Wist je dat… 

 …. het prettig is om vaste leesmomenten in te 
plannen? Op bijvoorbeeld dinsdag- en donderdagavond wordt er gelezen in plaats 
van tv gekeken. Of wanneer er gekookt wordt, lezen de kinderen. 

 … duidelijkheid en structuur ervoor kunnen zorgen dat er daadwerkelijk gelezen 
wordt? 

 … kinderen deze vaste momenten nodig hebben om ‘in een verhaal’ te komen? 
Samen de eerste bladzijden lezen, kan een kind hierbij op weg helpen. Daarna is het 
veel gemakkelijker om zelfstandig verder te gaan. 

 
 
Activiteiten in de meivakantie door de buurtsportcoach en Jongerenwerk. 
De planning voor de meivakantie is rond en er zijn weer leuke (sport)activiteiten te doen! 
Aanmelden is verplicht: https://sportenbewegeninuitgeest.nl/activiteitenkalender-2021 
 
Maandag 26 april: Urban Middag voor 10 t/m 14 jaar 
-Kosten: €3,- voor 3 activiteiten 
-Tijd: 14.00-17.00 uur 
-Wat? Creatieve workshop graffiti spuiten, skate- en BMX workshop 
  
Donderdag 29 april: FunGames en Ropeskipping voor 10 t/m 14 jaar 
-Kosten: €2,- voor 2 workshops 
-Tijd: 10.00-12.00 uur 
  
Maandag 3 mei: BuitenGewone Spelen groep 3 t/m 8 
-Kosten: 3,- voor verschillende spelen en een breakdanceclinic 
-Tijd: 10.30-14.00 uur 
  
Donderdag 6 mei: Lasergame 
- Leeftijd: 8 t/m 12 jaar & 12 t/m 16 jaar 
- Tijd: verschillende tijdvakken 
- Kosten: €2,50 
  
Doen jullie ook mee? 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportenbewegeninuitgeest.nl%2Factiviteitenkalender-2021&data=04%7C01%7Ccarola.vandereng%40isobscholen.nl%7C24868ce6bbac47fa85e208d8f9b0f4b9%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637533885721948090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AoTglZj6T92b7J77We%2FBkBiSD7ceU9%2BBCLJ6eHVtcWQ%3D&reserved=0

