
 
Agenda 
25 mei   Wisselochtend 
26 + 27 mei   Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij  
30 mei   Ouderworkshop lezen en voorlezen 
2 juni    Schoolreisje 
6 juni    Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij  
9 juni    MR-vergadering 
13 t/m 24 juni  Cito-toetsweken 
19 juni   Vaderdag 
22 juni   Studiedag, alle kinderen vrij  
24 juni   Het nieuwe Wisseltje komt uit 
 
Zet alvast in uw agenda: 
Maandag 4 juli  Informatieavond social media  
 

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 samen te werken.   
Dat geldt niet alleen binnen je eigen groep, maar door de hele school. Dit zie je 
bijvoorbeeld goed terug tijdens onze Wisselochtenden of zoals laatst tijdens Koningsdag. 
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.  
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.   
 



Dalton 
Als je op een daltonschool werkt, dan moet je als leerkracht ook een 
speciale daltonscholing volgen. Dit jaar volgen Duriye, Ciska, Petra en 
Simone deze scholing. Zij zijn inmiddels al bijna klaar. 
Aangezien we ondertussen een Daltonkindcentrum zijn, geldt deze 
verplichting om een scholing te volgen ook voor de collega’s van de 
kinderopvang. Zij zijn met de hele groep tegelijkertijd in maart begonnen. 

De scholing duurt ongeveer 1,5 jaar en gaat uiteraard over de daltonkernwaarden en hoe je 
ze het beste in de praktijk kunt brengen. 
 

Donderdag 2 juni is het zover:  We gaan op schoolreis! 
 

Groep 1, 2 en 3 gaan naar Linnaeushof in Heemstede  
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. Wilt 
u de kinderen een tas, voorzien van naam meegeven met 
daarin: een lunchpakket, een tussendoortje, voldoende 
drinken en verschoning.  
Vertrek bus: 8.45 uur 
Verwachte thuiskomst: 15.30 uur   
Noodnummer juf Petra: 0625578591 
 

Groep 4 en 5 gaan naar Drievliet in Den Haag 
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. Wilt 
u de kinderen een tas, voorzien van naam meegeven met 
daarin: een lunchpakket, een tussendoortje en voldoende 
drinken. Bij regenachtig weer is het handig een regenjack 
mee te nemen.  
Vertrek bus om 8.45 uur 
Verwachte thuiskomst: 16.00 uur.  
Noodnummer juf Mary: 0628515257 
 
 

Groep 6 en 7 gaan naar Duinrell in Wassenaar 
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. Wilt 
u de kinderen een tas, voorzien van naam meegeven met 
daarin: een lunchpakket, een tussendoortje en voldoende 
drinken. Bij regenachtig weer is het handig een regenjack 
mee te nemen. De kinderen mogen geen geld en ook geen 
mobiele telefoon meenemen.  
Vertrek bus om 8.45 uur 
Verwachte thuiskomst: 16.00 uur   
Noodnummer juf Inge: 0640300406 
 
We hopen op een fantastische dag voor alle kinderen en duimen voor prachtig weer. 
 



Cito-toetsweken  
In juni toetsen we de kinderen van groep 3 t/m 7 voor de tweede 
keer in het schooljaar. De kinderen krijgen toetsen voor rekenen, 
spelling en begrijpend lezen. Daarnaast kijken we individueel hoe 
het leesniveau van uw kind is. Met deze toetsen houden we de 
grote lijn van de ontwikkeling in de gaten, naast de dagelijkse 
ontwikkeling die we in de groep zien. De resultaten kunt u terugvinden op het rapport dat 
de kinderen vlak voor de zomervakantie meekrijgen.  
 
 

Studiedag 
Op woensdag 22 juni hebben we onze laatste studiedag. Op deze 
dag gaan we met alle leerkrachten verder met onze daltonscholing. 
Verder is er deze dag tijd om de eerste resultaten van de citotoetsen 
te verwerken. De kinderen hebben deze dag vrij. 
 

 

Ouderworkshop lezen   
Op maandagavond 30 mei vanaf 20.00 uur is er een speciale 
workshop voor ouders van groep 1 t/m 4. Onderwerp van deze 
avond: het belang van thuis lezen. Van voorlezen tot samen 
lezen. Van het praten over een boek, tot het samen kijken naar 
een programma op televisie en daarover napraten. Een zeer 

praktische avond, waarbij u met veel ideeën terug naar huis gaat. U krijgt ook nog een 
leuk presentje mee naar huis. Aanmelden voor deze avond kan via 
carola.vandereng@isobscholen.nl   

 
Vakantierooster nieuwe schooljaar 
U ziet hier alvast het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. We hebben er dit keer 
voor gekozen om met Pinksteren een week vakantie in te plannen. Het schooljaar duurt 
namelijk heel lang, pas eind juli start de zomervakantie. De meivakantie duurt dit keer iets 
korter, anderhalve week in plaats van twee weken. 
 

Eerste schooldag 29-08-2022  
Herfstvakantie 17-10-2022 t/m 21-10-2022  
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023  
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023  
Pasen 10-04-2023  
Koningsdag In meivakantie  
Meivakantie 
Bevrijdingsdag 

27-04-2023 t/m 05-05-2023 
In meivakantie 

 

Hemelvaart 
Pinksteren 

18-05-2023 + 19-05-2023 
29-05-2023 t/m 02-06-2023 

 

Zomervakantie  24-07-2023 t/m 01-09-2023    

 
 

mailto:carola.vandereng@isobscholen.nl


Nieuws van peuteropvang de Welpen en de Leeuwen 
Vanaf maandag 23 mei starten we met een nieuw thema: ‘Eet smakelijk!’.  
We werken aan dit thema tot de zomervakantie: t/m donderdag 14 juli. In dit thema staat 
eten centraal. De kinderen ruiken en proeven verschillende soorten eten en maken zelf ook 
een paar gerechten. De kinderen praten over eten of ze iets lekker of niet lekker vinden. 
Ook tafeldekken, de tafel afruimen en afwassen komen aan bod. 
De kinderen leren tevens dat uit een zaadje een eetbaar plantje 
verschijnt. Ze mogen een bakje versieren en zelf zaadjes planten in 
aarde. We maken met de groep een feesttaart van papier en 
versieren het met plaatjes van allerlei lekkers. Knutselen doen we 
ook, o.a. een koksmuts en een placemat. We lezen het verhaal 
‘Geit is jarig’ en de kinderen proberen het verhaal na te spelen. Het 
thema sluiten we af met een feestelijk gedekte tafel en wat 
lekkers! 
 
Wist je dat het Lees Lokaal regelmatig nieuwe boeken aanschaft? 

Nieuw in het Lees lokaal: 
 
Wat rijmt er op stoep? Van Harmen van Straaten 
Ondeugend rijmprentenboek van de maker van Hé, wie zit er op de wc? 
Een hilarisch avontuur vol vette pech, rijmen, vieze woorden en humor. 
 

 

Stamppot met Kogels, van Joyce Pool 

Het waargebeurde, superspannende verhaal van de Russenoorlog op Texel 
Hongerwinter 1945. De Amsterdamse Hans wordt tegen zijn zin door zijn 
ouders naar Texel gestuurd. Hij moet met zijn beste vriend Herman mee naar 
zijn oom op het eiland om aan te sterken. Net als de Duitsers verslagen lijken, 
breekt er een nieuwe oorlog uit: de Georgische Russen die in het Duitse leger 

zijn ingelijfd, komen in opstand. 
 
 

De wereldgeschiedenis in 100 dieren, van Simon Barnes 

In dit boek ontdek je hoe mens en dier al hun hele bestaan verbonden zijn. De 
talloze dierenfeiten zullen dierenliefhebbers van jong tot oud inspireren, 
verbazen en verrukken. En iedereen aansporen om nog beter voor onze 
prachtige, wonderlijke, kwetsbare planeet te zorgen. 

 
 

Geld verdienen voor De Wissel 
Sponsor De Wissel door voor je online-aankoop eerst naar de website 
www.sponsorkliks.com te gaan om te zien of jouw leverancier 
meedoet en doe je aankopen via Sponsorkliks. Of download de app 
voor op je telefoon. Een kleine moeite die de school direct geld 
oplevert!  

http://www.sponsorkliks.com/

