
 
Agenda 
28 maart   Verkeersexamen theorie, groep 7 
28 maart   OR-vergadering, 19.30 uur 
7 april   Verkeersexamen praktijk, groep 7 
11 april   MR-vergadering, 19.30 uur 
15 april   Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij  
18 april   Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij  
20 + 21 april   IEP-eindtoets groep 8 
22 april   Koningsspelen 
22 april   Het nieuwe Wisseltje komt uit 
25 april t/m 6 mei  Meivakantie 
8 mei    Moederdag 
 
Zet alvast in uw agenda: 
Maandag 30 mei  Workshop lezen en voorlezen 
Dinsdag 14 juni  Informatieavond social media 
Deze twee avonden zijn voor geïnteresseerde ouders. Meer info in het volgende Wisseltje. 
 

Nieuws van de directie  
Gister was voor ons toch wel een spannende dag, de daltonvisitatie. Twee collega’s van 
andere daltonscholen, Willem en Jildou, waren de hele dag onze gast. Zij hebben in alle 
klassen gekeken en heel veel gesprekken gevoerd. Zo hebben ze onder andere de 
leerkrachten, de kinderen en de ouders gesproken. Wat in alle gesprekken heel veel naar 
voren is gekomen is dat de school als een fijne positieve plek wordt ervaren, dat kinderen 
met plezier naar school komen. Daarnaast wordt door de ouders aangegeven dat er een 
open klimaat is, waar altijd ruimte voor vragen is. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. 
 
Het resultaat van de visitatie is iets om trots op te zijn: we mogen ons vanaf nu officieel een 
Daltonkindcentrum noemen. Daar was het ons om te doen en dat is gelukt. Er zijn in heel 
Nederland nog maar 10 andere DKC’s, dus dat is echt een mooie prestatie. 
Natuurlijk zijn er ook aanbevelingen, er zijn altijd punten ter verbetering. Het belangrijkste 
punt is dat ze ons aanraden om de kinderen meer los te laten. Ze kunnen al zoveel zelf, 
geef ze daar meer ruimte voor. De komende maanden gaan we hier in het team verder 
over praten, om te kijken hoe we daar handen en voeten aan kunnen gaan geven. We 
houden u op de hoogte! 



Dalton  
In de groepen 4, 7 en nu ook groep 8 zijn we inmiddels een paar weken 
bezig met een ‘proeftuintje dalton’. Dit betekent dat we een iets 
aangepaste werkwijze aan het uitproberen zijn, we laten de kinderen al 
wat meer los. Voor de kinderen in deze groepen is de daltontaak meer 
leidend geworden. Op de taak staan meer opdrachten waar ze zelfstandig 
aan werken. Op de planning in de klas zien de kinderen wanneer de 

leerkracht een instructie geeft, dit zijn de enige momenten per dag dat er klassikaal 
lesgegeven wordt. De rest van de tijd werken ze aan hun eigen taak. Hierdoor is het voor 
de leerkrachten mogelijk om individuele kinderen of kleine groepjes extra te begeleiden. 
De meeste kinderen geven aan deze manier van werken fijn te vinden. Een aantal kinderen 
vindt het nog lastig om nu alles goed te plannen. Gelukkig hebben we door deze werkwijze 
voldoende tijd om deze kinderen extra te helpen met het plannen. 
 
IEP-eindtoets  
Ieder schooljaar maken de kinderen uit groep 8 
een eindtoets. Deze toets is verplicht voor alle 
basisschoolkinderen. Deze toets vindt plaats in 
april, ruim na het geven van een advies voor het 
voortgezet onderwijs. Deze toets is daar 
namelijk ook niet voor bedoeld. De toets wordt 
afgenomen om te kijken wat de opbrengst per 
kind is geweest van het volgen van acht jaar onderwijs.  Er komt echter wel een score uit. Als 
deze score echt afwijkt van het vastgestelde advies voor het VO, dan gaan we als school met 
de ouders in gesprek. Als de score naar boven afwijkt, is het nog mogelijk om het advies aan 
te passen.  
 

Fietsexamen groep 7   
Ieder schooljaar doen de kinderen van groep 7 fietsexamen. Dat 
examen bestaat uit drie onderdelen: een fietscontrole door onze 
wijkagent, een theorie-examen dat de kinderen op school maken en 
een praktisch examen waarbij de kinderen een route door Uitgeest 
moeten fietsen. Het eerste onderdeel hebben ze al gehad, het 
theorie-examen staat gepland op 28 maart, het praktisch fietsexamen 
op 7 april. We wensen de kinderen weer veel succes!  

 
Koningsspelen 
Vrijdag 22 april is het weer zo ver, de jaarlijkse Koningsspelen op De 
Wissel. Tijdens deze feestelijke dag gaan alle groepen verschillende 
spellen spelen. Zo gaan de groepen 6 t/m 8 naar de velden bij De Koog. 
Hier krijgen zij een tennisclinic van De Dog en een korfbalclinic van De 
Stormvogels. Verder zal er nog een leuk spel gespeeld worden bij MHCU. 
De groepen 1 t/m 5 zullen zich zeker niet vervelen op school. Zij zullen meerdere Oud 
Hollandse spelletjes spelen met elkaar en zullen ook nog tijd vertoeven in de gymzaal en 
speelzaal. Nu hopen op goed weer voor een onvergetelijke dag. 



 
Corona 
Hopelijk is dit één van de laatste keren dat ik over corona schrijf in ons Wisseltje. De laatste 
maatregelen zijn afgelopen week komen te vervallen. Alleen de basisregels zijn nog van 
belang. De belangrijkste wijziging is dat kinderen die positief testen op corona maar geen 
klachten (meer) hebben, gewoon naar school mogen komen.  
Daarmee komt ook ons onderwijs op afstand te vervallen. We geven geen online les meer 
aan kinderen die thuiszitten. Hieronder nog een rijtje belangrijke afspraken: 
 

 We wassen extra vaak onze handen en niezen in onze elleboog.  
 We schudden geen handen. 
 Heeft uw kind klachten, dan mag hij of zij niet naar school komen. Uw kind kan 

getest worden bij de GGD. Dit geldt ook voor kinderen die gevaccineerd zijn.  
 Is de test negatief, dan mogen de kinderen (ook met klachten) weer naar school. 
 Is de test positief en heeft uw kind klachten, dan blijven ze thuis. 

 
Schaken  
We bieden tussen de meivakantie en de zomervakantie weer een 
kindercursus schaken aan. Deze wordt, net als de vorige keer, 
gegeven door Han (de vader van Celina uit groep 5). We starten 
op woensdagmiddag 11 mei van 12.45 - 14.00 uur. Daarna volgen 
nog zeven lessen, de laatste staat gepland op 6 juli. 
Er is ruimte voor ongeveer 10 kinderen van groep 4 t/m 8 die veel 
zin hebben om te leren schaken. Het kost in totaal 10 euro. U kunt 
uw kind aanmelden via carola.vandereng@isobscholen.nl  
 

 
Nieuws van Brood en Spelen, de tussenschoolse opvang 

De opvang gaat gelukkig weer als vanouds. De groepen zijn 
samengevoegd en alle kinderen kunnen gezellig samen spelen. Er is 
genoeg tijd om bijvoorbeeld te knutselen en dat doen de kinderen dan 
ook volop. Ook het nieuwe Playmobil is erg in trek. 
Donderdag 7 april mogen de kinderen van groep 4 t/m 8 een tosti 

meenemen of een broodje wat in de tosti-ijzer kan. Voor de groepen 1 t/m 3 plannen we 
die week een gezellige activiteit.  
We missen nog extra handjes op de opvang. Mocht u iemand weten, dan horen we het 
heel graag. Bij vragen of opmerkingen kunt u me altijd bellen (06-30283958).  
Vriendelijke groet, Marieke Baars namens het team van Brood en Spelen  
 
Twee bijlages bij ‘t Wisseltje 
In de mail bij dit Wisseltje vindt u nog twee extra bijlages. De eerste gaat over het 
inschrijven voor de avondvierdaagse. Deze vindt plaats van 10 t/m 13 mei. De tweede 
bijlage is van de GGD met de vraag of u de kindermonitor zou willen invullen. Hiermee 
krijgen ze een goed beeld van de gezondheid van alle kinderen in onze regio.  
 

mailto:carola.vandereng@isobscholen.nl


Nieuws van Peuteropvang De Welpen en De Leeuwen 
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met een nieuw Uk & Puk 
thema: ‘Knuffels’.  In dit thema staan knuffels en geknuffeld worden 
centraal. Bij knuffels hoort aaien met je handen en je wangen, lief zijn 
voor elkaar en vriendjes worden. De kinderen mogen een knuffel  van 
huis meenemen en erover vertellen. Hoe zien ze eruit, hoe voelen ze 
aan, hebben ze een naam? We maken een slaapkamerhoek waar de 
peuters met hun knuffel kunnen ‘snoezelen’.  
Maar waar is Puk? Hij ligt nog in bed, maar wil maar niet wakker 
worden. Samen met Puk gaan de peuters ochtendgymnastiek doen. Rekken en strekken…… 
dat helpt! 
Als activiteit maken de peuters hun eigen knuffelbeer met wolletjes, watten en zachte 
stofjes erop. En ze mogen van een schoenendoos een bedje voor hun knuffel maken. 
In de kring lezen we het verhaal ‘Waar is Knuf?’ Knuf is weg, waar is hij nu gebleven? 
Het thema ‘Knuffels’ duurt tot vrijdag 15 april. 
 
Wist je dat… 
… het Lees Lokaal regelmatig nieuwe boeken 
aanschaft? 
Nieuw in het Lees lokaal: 
 

Toen de wereld nog van ons was 
Geïnspireerd door een waargebeurd verhaal schreef Liz Kessler ‘Toen de wereld nog van 
ons was’, een indrukwekkend en hartverscheurend boek over drie vrienden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
 
 
 
 
Het grote AVI boek 
Dikke verhalenbundel van Paul van Loon voor kinderen die leren lezen. De spannende 
en grappige teksten lopen op in AVI-niveau van Start naar M4. Het bevat veel 
verschillende soorten teksten, zoals strips, moppen, versjes, toneellezen en (korte) 
verhalen. 
 
 
 
 
 
Sloddervos 
In Sloddervos gaat Rhona op zoek naar de verborgen mythische wereld achter onze 
werkelijkheid en komt erachter dat die aan het afsterven is. Sloddervos is hét 
avonturenboek van nu over durven te leren geloven in jezelf en in alles wat je ziet en 
niet ziet. In alles wat je weet en niet weet. Omdat niet alles verklaarbaar hoeft te zijn 
om waar te zijn.  
 
 

http://leeslokaal-uitgeest.nl/

