
 
Agenda 
25 april t/m 6 mei  Meivakantie 
8 mei    Moederdag 
9 mei    Controle hoofdluis 
17 mei   OR-vergadering om 19.30 uur 
18 mei   Regiodag Dalton op De Wissel 
18 mei   Wisselochtend 
20 mei   Het nieuwe Wisseltje komt uit 
25 mei   Wisselochtend 
26 + 27 mei   Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij  
30 mei   Ouderworkshop lezen en voorlezen 
 
Zet alvast in uw agenda: 
Maandag 4 juli  Informatieavond social media (let op: nieuwe datum) 
 

Nieuws van de directie  
Vanuit een gezellig oranje kleurende school, schrijf ik het laatste 
stukje voor dit Wisseltje. De laatste dag voor de meivakantie is 
traditiegetrouw bestemd voor de Koningsspelen. Na een heerlijk 
ontbijt zijn alle kinderen nu volop aan het sporten. De groepen 1 
t/m 5 zijn op school. Ze spelen in de gymzaal, de speelzaal en 
lekker buiten op het schoolplein. Het is werkelijk hartverwarmend 
om te zien hoe goed de kinderen van groep 5 zorgen voor de jongere kinderen in hun 
groepje. Meestal zijn de kinderen uit groep 7 en 8 verantwoordelijk voor de jongere 
kinderen, dit keer zijn echter de kinderen uit groep 5 de oudsten. En ze doen het 
supergoed! Groep 6, 7 en 8 zijn op de fiets naar de sportvelden aan de andere kant van het 
spoor vertrokken voor drie leuke clinics. Ik ga ervan uit dat zij ook een heel leuke dag 
hebben. 
 
Nu staat de meivakantie lekker voor de deur. Bij de kinderen maar ook bij de leerkrachten 
wordt er naar uitgekeken. Even twee weken ontspannen, uitrusten en bijtanken. We 
hebben de laatste paar weken veel zieke kinderen en leerkrachten gehad, hopelijk brengt 
de vakantie een goede gezondheid met zich mee. Geniet! 
 
 



Herhaling: ouderbijdrage betalen 
Namens de ouderraad doe ik een dringende oproep. Er hebben nog veel 
ouders de ouderbijdrage niet betaald. Van deze bijdrage betalen we het 
schoolreisje, het culturele uitstapje, de presentjes bij Sinterklaas, een traktatie 

bij de avondvierdaagse etc. etc. Als u nog niet betaald heeft, wilt u het bedrag dan snel 
overmaken? 
De bijdrage voor schooljaar 2021-2022 is 42,50 EUR per leerling 
bankrekeningnummer: NL89 INGB 0004 2798 04 
ten name van STG Ouderraad OBS De Wissel te Uitgeest onder vermelding van de voor- 
en achternaam van uw kind(eren). 
Mocht het betalen financieel lastig voor u zijn, dan kunnen we hier een afspraak over 
maken. Wilt u dan contact opnemen met Carola? 
 
Controle hoofdluis  
We waren gewend om na iedere vakantie de kinderen te 
controleren op hoofdluis. Door corona en de momenten dat 
we niet op school waren, is het controleren er even wat minder van gekomen. Vanaf de 
komende meivakantie gaan we dit weer invoeren. In de eerste week na een vakantie 
worden alle kinderen gecontroleerd. Mocht er hoofdluis gevonden worden, dan nemen we 
contact met u op. 
 
Welkom op het schoolplein om 13.05 uur 
Tussen de middag zijn de kinderen die overblijven fijn op het schoolplein aan het spelen. 
De kinderen die thuis een broodje hebben gegeten, zijn weer welkom op het schoolplein 
vanaf 13.05 uur. De overblijfkrachten zorgen ervoor dat de jongste overblijvers dan naar 
binnen gaan. Zo zorgen we er samen voor dat alle kinderen veilig op het schoolplein 
kunnen spelen. Wilt u uw kind ’s middags niet te vroeg naar school laten gaan? 
 

Dalton: regiodag 
Op woensdag 18 mei organiseren wij op onze school een 
daltonbijeenkomst voor collega’s van andere daltonscholen uit Noord-
Holland. Deze ochtend staat in het teken van waarderend werken en leren. 
We ontvangen de collega’s in de speelzaal voor een stimulerende 
workshop. Tussendoor mogen ze ook een kijkje in de rest van de school en 
de klassen nemen. De kinderen zijn deze ochtend gewoon aan het werk. 

 

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   

mailto:carola.vandereng@isobscholen.nl


Nog meer zonnepanelen op het dak 
Rondom de zomervakantie worden er nog meer zonnepanelen op het 
schooldak gelegd. Met deze panelen wekken we heel veel groene stroom op. 
Zoveel, dat we daar iedereen van mee willen laten profiteren. Het is mogelijk 
om een certificaat te kopen, waarmee u meedeelt in de winst van de panelen. 
Hoe dit precies werkt, wordt uitgelegd op een informatieavond. Deze vindt 

plaats op 24 mei in de speelzaal van onze school. In de brief die als bijlage bij dit Wisseltje 
zit, kunt u alvast veel informatie lezen. 
 

Nieuws van Brood en Spelen, de tussenschoolse opvang  

Allereerst willen we een nieuwe vrijwilligster voorstellen, namelijk Vera Menezes.  
Vera is een moeder van 4 (volwassen) kinderen en woont in Uitgeest. Ze past vast op een 
aantal kinderen.  Vera heeft er veel zin in en de kinderen hebben haar fijn ontvangen. Ze zal 
ingedeeld worden op de groep waar het die dag nodig is.  
De kinderen genieten volop van het mooie weer, het buiten spelen, kleuren, knutselen, het 
nieuwe playmobil (gekregen van een moeder van 
kinderen op school en van een vrijwilligster) en het 
gewoon lekker samen spelen met iedereen. Pasen was 
een gezellige knutseltijd. Maandag 23 mei is het 
weer tosti dag voor de kinderen van groep 4 t/m 8. En 
hopelijk kunnen we met de kinderen van groep 1 t/m 3 
die dag gezellig buiten lunchen.  
Mocht iemand een vraag of een opmerking hebben, bel 
me dan gerust. (Marieke: 06-30283958, voorkeur ma-di-
do tussen 9 en 11 uur). Lieve groeten van het hele team 
van Brood en Spelen. 
 

 
Nieuws van de MR 
Tijdens de MR vergadering zijn diverse onderwerpen voorbij 
gekomen. Zoals eerder vermeld wordt de website aangepakt. De 
website wordt niet alleen mooier en duidelijker, de kalender 
wordt bijvoorbeeld ook op de site geplaatst. Vooral voor nieuwe 
ouders handig om hier terug te vinden. In een volgende 
vergadering bespreken we wat nieuwe ouders nog meer nodig 
hebben aan informatie na de start van hun kind op school.  

Het team is bezig met scholing rondom diverse onderwerpen. Zo is er een studiedag 
geweest waarop sprekers uitgenodigd waren die lijnrecht tegenover elkaar stonden in hun 
visie op goed onderwijs. Prikkelend voor het team om nieuwe dingen te leren en hier uit te 
halen wat volgens hen het beste voor de leerlingen is. Ook heeft het team weer een 
scholing rondom Dalton gevolgd. Dit komt eens in de paar jaar terug en is elke keer weer 
vernieuwend, ook houdt het het team scherp in het bewust bezig zijn met de Dalton 
kernwaarden. Daarnaast zijn meester Michel en juf Linda bezig met een cursus 
‘groepsgeluk’. Zij zijn hier beide enthousiast over en nemen het team graag mee in wat zij 
hier geleerd hebben.  



 
 
 
 
 

Wist je dat… 
… het Lees Lokaal regelmatig nieuwe boeken aanschaft? 
Nieuw in het Lees Lokaal: 
 

De Ickabog, van J.K. Rowling 

Zo groot als twee paarden. Met ogen als reusachtige lantaarns. Lange vlijmscherpe 
klauwen. De Ickabog komt eraan... 
Iedereen met enig verstand wist dat de Ickabog een verzinsel was, bedoeld om kleine 
kinderen bang te maken. Maar het grappige van legendes is, dat ze een heel eigen 
leven kunnen gaan leiden. De Ickabog is een sprookje over waarheid, hoop en 
vriendschap. 

 
 

 
Powervrouwen, van Richard Zuiderveld 
Cleopatra, Boudica, Mochizuki, Pocahontas en Marie Curie, het zijn namen van 
legendarische vrouwen die de wereld veranderden. Ontdek het verleden door de ogen 
van prinsessen, ninja’s, piraten en wetenschappers. Powervrouwen is een schitterend 
boek vol avontuurlijke verhalen, die worden aangevuld met interessante weetjes en 
prachtige illustraties. Een leuk én leerzaam boek voor meisjes én jongens. 
 
 
 

 

Vet oud! Gouden eeuw, van 

Richard Zuiderveld en Aant-Jelle Soepboer  
Tijdens deze interessante periode in onze geschiedenis bloeide ons land op tot één 
van de rijkste en machtigste landen ter wereld. Maar wat gebeurde er nou eigenlijk 
precies en was deze tijd wel voor iedereen zo geweldig? 
 
 
 
 

 
 

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/
http://leeslokaal-uitgeest.nl/

