Agenda
1 t/m 3 september
8 september
13 september
14 september
22 september
24 september
27 september
29 september

Kamp groep 8
Nieuwjaarsreceptie, gaat niet door
OR-vergadering
Schoolreisje
NIO groep 8
Nieuwe Wisseltje verschijnt
MR-vergadering
Kinderpostzegels

Nieuws van de directie
Het was zo leuk om afgelopen maandagochtend de
voordeur van school open te zetten en naar buiten te
stappen. We hoorden kinderen juichen en lachen, ze
hadden echt zin om naar school te gaan. Een beter
begin van het schooljaar is toch niet mogelijk.
De vakantie is voor de kinderen en de leerkrachten een mooi moment van ontspanning
geweest. Iedereen is lekker uitgerust en opgeladen voor het nieuwe schooljaar. We hebben
heerlijke verhalen van de kinderen gehoord.
De eerste paar weken van het schooljaar staan in het teken van het bouwen aan een fijne
groep en zorgen voor een veilig klimaat. Deze weken worden ook wel de ‘Gouden Weken’
genoemd. We besteden in deze eerste weken veel aandacht aan elkaar (weer) leren
kennen, aan het rekening houden met elkaar en het zorgen voor elkaar. Dit doen we onder
andere door spelletjes te spelen, de kinderen opdrachten te geven die ze samen moeten
oplossen en door het voeren van gesprekken. Dit kunnen groepsgesprekken zijn of
individuele gesprekjes. We maken hierbij gebruik van een nieuwe methode: Kwink. Hierin
zitten een aantal kant en klare lessen en veel leuke spel-suggesties.
We gaan er met elkaar een prachtig schooljaar van maken!

Juf Petra en juf Demet stellen zich voor
We zijn het schooljaar gestart met twee nieuwe juffen. Juf Petra staat op woensdag,
donderdag en vrijdag voor groep 3. Juf Demet is onderwijsassistent en begeleidt kinderen
op dinsdag, woensdag en donderdag. Zij stellen zich aan u voor.
Hallo allemaal! Ik ben Demet Koyuncu , 33 jaar, getrouwd en ik heb één
kind, Dila (8). Ik woon in Alkmaar.
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier in Akersloot gewerkt als
onderwijsassistent. Ik vind het in mijn vrije tijd leuk om dingen te
ondernemen met mijn gezin, lezen, en sporten. Sinds dit schooljaar maak
ik deel uit van het team op De Wissel. Hier heb ik enorm veel zin in.
Dit schooljaar begonnen op De Wissel na ruim 20 jaar gewerkt te hebben
onder het kanaal (Santpoort en Velserbroek). Lekker op de fiets naar mijn
werk en toe aan verandering, hebben gemaakt dat ik op 58-jarige leeftijd
deze stap heb gewaagd. Vanaf Castricum, waar ik woon met mijn partner
en twee (volwassen-studerende) kinderen, is het een mooie afstand naar
Uitgeest. In de afgelopen jaren heb ik vooral kleuters en groep 3 gehad en
dat laatste ga ik ook doen op de deze school samen met Ellen Krol. Als ik
niet werk, houd ik ervan om te lezen, te haken, een leuke film te kijken en
op te passen op mijn (bonus)kleinkinderen. Ik kijk uit naar het werken op
De Wissel.
Kamp groep 8
Volgende week is het al zo ver, groep 8 gaat op kamp.
De kinderen vertrekken woensdag 1 september op de
fiets naar de ‘Stayokay Egmond’. Dit hostel ligt vlakbij
het strand, de zee en de duinen. Een prachtige
uitvalsbasis voor allerlei leuke uitstapjes. De kinderen
hebben er heel veel zin in. De afspraak is altijd dat de kinderen geen mobiele telefoon mee
mogen nemen. In geval van nood kan er gebeld worden met de leerkrachten. Juf Liëla en
juf Carola hebben alles al ingepakt en ze hebben er zin in. Het wordt zeker weer een
prachtig kamp voor de kinderen. We wensen hen en de begeleiders prachtige dagen toe.
Schoolreisje
Afgelopen schooljaar hebben we helaas ons schoolreisje gemist, maar dat gaan we dit
schooljaar meer dan goed maken. We gaan namelijk maar liefst twee keer. Op dinsdag 14
september staat ons eerste schoolreisje gepland, dit is ons inhaalreisje van het afgelopen
schooljaar. Waar gaan we heen?
 Groep 1, 2 en 3 gaan naar Oud Valkeveen. De bus vertrekt om 8.45 uur. We zijn terug
om 15.30 uur.
 Groep 4 en 5 gaan naar Koningin Julianatoren. De bus vertrekt om 8.45 uur. We zijn
terug om 16.00 uur.
 Groep 6, 7 en 8 gaan naar Hellendoorn. De bus vertrekt om 8.00 uur (ja, u leest het
goed). We zijn terug om 17.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie gaat niet door
Helaas zijn er ook nog zaken die door corona niet door kunnen gaan. Dit geldt voor onze
nieuwjaarsreceptie. Aan het begin van het schooljaar nodigen we normaal gesproken alle
ouders op school uit en geven we informatie over de groep waar uw kind in zit. Dit jaar
kunnen we dit niet door laten gaan, omdat we nog niet met zoveel volwassenen in de
school bij elkaar mogen komen. We geven u de belangrijkste informatie op papier mee. U
krijgt de informatie op woensdag 8 september.
NIO groep 8
De kinderen van groep 8 worden op maandag 22 september extra getoetst. Deze toets
nemen we ieder jaar af in groep 8. De NIO-toets meet de capaciteiten van de kinderen.
Hiermee krijgen we aanvullende informatie over ieder kind, bovenop de informatie die we
zelf verzamelen met de methodetoetsen en de Cito-toetsen. Deze aanvullende informatie
gebruiken we om ons advies voor het voortgezet onderwijs nog scherper te krijgen. De
kinderen hoeven niet extra te leren voor deze toets.
Groente/fruitdagen
Inmiddels is het al helemaal ingeburgerd, de afspraak dat
we iedere dinsdag en donderdag fruit of groente eten
tijdens onze pauze om 10.30 uur. Op deze twee dagen
nemen alle kinderen iets gezonds mee naar school. Heel
veel kinderen drinken dan ook water. Ook dit schooljaar
gaan we uiteraard verder met deze afspraak.
Kalender mee naar huis
Net als ieder schooljaar krijgt u ook dit jaar weer de kalender van ons. Op deze kalender
staan alle belangrijke data voor het komend schooljaar vermeld. Op de achterkant van de
kalender staat alle relevante informatie.
Geen HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs)
De afgelopen jaren hebben de kinderen van groep 6 en 7 HVO-les gehad van juf Elsbeth. In
deze lessen leerden de kinderen veel over zichzelf en de wereld om hen heen. Helaas is juf
Elsbeth met pensioen gegaan en er is nog geen opvolger voor haar gevonden. Voorlopig
hebben we op school dus geen HVO-les.
Op zoek naar / in de aanbieding
We zijn op zoek naar een grote autoband of tractorband voor in
onze zandbak. Als u er eentje voor ons weet, mag u dit mailen naar
carola.vandereng@isobscholen.nl
Daarnaast hebben we het winkeltje dat u ziet op de foto in de
aanbieding. Wie vindt het leuk om hier thuis mee te spelen? U mag
naar hetzelfde mailadres mailen. Wie het eerst mailt, mag het
gratis komen ophalen. Het winkeltje is ongeveer 1 bij 1 meter.

Foto’s groepen
Vlak voor de zomervakantie zijn van alle groepen nog groepsfoto’s gemaakt. Wij hebben de
foto’s nog niet binnen. Zodra ze er zijn, worden ze via de mail verstuurd.
Dalton
Een aantal keer per schooljaar organiseren wij wisselochtenden. Dit
zijn ochtenden waarbij leerkrachten diverse activiteiten aanbieden en
de kinderen zelf mogen kiezen bij welke leerkracht ze een activiteit uit
willen voeren. Eén keer per jaar doen we dit met ouders. Wij noemen
dit de wisselochtend talent. Dit schooljaar staat die gepland in januari.
Heeft u een talent en vindt u het leuk om hier met kinderen mee bezig te zijn? Dan kunt u
contact opnemen met Mary (mary.tiemeijer@isobscholen.nl) of Marion
(marion.oorthuis@isobscholen.nl). Denk bijvoorbeeld aan Spaanse les, timmeren,
mozaïeken, een fietsband plakken, schilderen met waterverf, zingen etc. Het kan echt van
alles zijn.
Nieuws van Peuteropvang De Welpen en De Leeuwen
Ook wij zijn weer begonnen met een nieuw peuterjaar! En we
hebben er zin in! Vóór de zomervakantie hebben wij afscheid
genomen van een aantal oudste peuters omdat zij naar de
basisschool gingen. De komende weken zullen wij weer nieuwe peuters, van 2
en/of 3 jaar, verwelkomen op de groep.
Ook starten we begin september met een nieuw Uk & Puk thema ‘Reuzen en kabouters’.
De nieuwsbrief hierover volgt volgende week. Dit thema loopt tot de herfstvakantie.
Daarna volgen tot het nieuwe kalenderjaar nog de thema’s over Sint Maarten en de
Decemberfeesten met Puk. We gaan er de komende periode weer een gezellige, leerzame
en vrolijke tijd van maken op de peutergroepen Welpen en Leeuwen!
Wist je dat…
 ….het Lees Lokaal en de vijf basisscholen van
Uitgeest al ruim 5 jaar samenwerken aan het
leesonderwijs?
 …. het Lees Lokaal ieder jaar alle groepen 3 tijdens de Kinderboekenweek uitnodigt
voor een voorstelling van theater Poppekus in combinatie met een kennismaking
met het Lees Lokaal?
 …. de leesprestaties van kinderen enorm vooruit gaan als zij iedere dag 15 minuten
lezen? De woordenschat en leesvaardigheid groeien direct! Dit geldt ook voor
oudere kinderen.

