Agenda
27 september
29 september
5 oktober
5 oktober
6 oktober
8 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
15 oktober
18 t/m 22 oktober
29 oktober

MR-vergadering
Kinderpostzegels
Dag van de leraar
Schoolfotograaf
Opening Kinderboekenweek
Wisselochtend, groep 3 naar Lees Lokaal
Jaarvergadering OR
Regiodag dalton op onze school
Kleedjesmarkt (info volgt)
Wisselochtend
Luizenzak mee naar huis
Herfstvakantie
Het nieuwe Wisseltje komt uit

Nieuws van de directie
Wat was het ontzettend jammer, dat afgelopen vrijdag de regen roet in het eten gooide bij
onze picknick. We hadden heel veel zin om het schoolplein vol met kleedjes te zien liggen.
Maar met alle plassen op het plein ging het helaas niet.
Gelukkig zal vanaf komende week het contact makkelijker worden. Nu de
coronamaatregelen verder versoepeld worden, mogen ook de regels voor het onderwijs
aangepast worden. Vanaf maandag mag u weer de school in. We snappen dat u daar zeker
in het begin gebruik van wilt maken. Maar, we hebben ook gemerkt hoe zelfstandig de
kinderen in de afgelopen periode geworden zijn. Zelf naar binnen, jas ophangen en de klas
ingaan, is zelfs voor de meeste kleuters een koud kunstje. Het zou jammer zijn als we deze
zelfstandigheid weer kwijt raken.
Daarom willen we u vragen om uw kind in ieder geval ’s middags zelf naar binnen te
laten gaan. In de ochtend mag u mee naar binnen, als u een korte vraag aan de
leerkracht wilt stellen. Kom dus niet iedere dag mee naar binnen. We blijven voorlopig
de verschillende ingangen gebruiken.

Bellen bij ziek kind
Wilt u, als uw kind ziek is, ons bellen? Tussen 8.00 en 8.15 uur zorgen
we dat er altijd iemand in de buurt van de telefoon is. U kunt aan
iedere leerkracht doorgeven dat uw kind ziek thuis blijft, wij zorgen
ervoor dat de boodschap bij de juiste persoon aankomt.
Gevonden voorwerpen
Komt u even bij ons kijken naar de gevonden voorwerpen? In de gang waar de kleedkamers
van de gymzaal zitten, leggen we alles op de tafels neer. Maandag 27 september t/m
woensdag 29 september bent u welkom. Alle spullen die we daarna nog overhebben,
brengen we naar de kringloopwinkel.
Om 8.30 uur begint de les
We willen ouders die nog even door het raam van de klas zwaaien, vragen om het kort te
houden. Om 8.30 uur beginnen we met de les en het leidt de kinderen erg af als er dan nog
naar hen gekeken wordt.
Dalton
Ongeveer 3x per jaar organiseert de daltonvereniging in Noord-Holland
regiodagen. Dit zijn dagen waarop van iedere daltonschool in onze
provincie leerkrachten bij elkaar komen om over het daltononderwijs
te praten. De eerste regiodag wordt op onze school gehouden. Het
thema van deze bijeenkomst: positief onderwijs en welbevinden van
leerlingen en leerkrachten.
Nieuws van Peuteropvang De Welpen en De Leeuwen
Bij de peuteropvang zijn we gestart met het thema: ‘Reuzen en
kabouters’. Dit thema duurt tot de herfstvakantie; de laatste dag is
vrijdag 15 oktober.
In dit thema staan de begrippen ‘groot’ en ‘klein’ centraal. Deze
begrippen worden uitgewerkt door het thema te starten met een
voorleesverhaal over een kabouter en een reus. De kinderen doen een
reus en een kabouter na door reuzen- en kabouterstappen te maken. Ze
ervaren hoe het is om heel groot of juist heel klein te zijn. Daarnaast ontdekken de
kinderen dat voorwerpen waar ze mee spelen groot of klein zijn. Ook kunnen de kinderen
ervaren dat ze ergens te klein voor zijn en ergens wel of niet bij kunnen. Waarom is dat zo?
Ze gaan proberen hiervoor een oplossing te vinden. De rugzak van Puk lijkt ook te klein.
Kunnen de kinderen helpen een tas te vinden waar zijn boek in
past?
We gaan het liedje ‘Op een grote paddenstoel’ zingen en doen de
bewegingen na. De kinderen gaan witte stippen stempelen op
rood papier en maken een paddenstoel. We sluiten het thema af
door te bewegen als reuzen en kabouters: grote en kleine stappen
maken, met veel lawaai stappen maken en heel zachtjes stappen
maken. Spelenderwijs leren de kinderen zo wat ‘groot’ en ‘klein’ is.

Herhalingsbericht: 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.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 5 oktober komt Sanne's Schoolfotografie bij ons op school schoolfoto's maken.
Alle kinderen die op school zitten, worden gefotografeerd. Ook broertjes en zusjes die
beiden op school zitten, mogen samen op de foto. Het is nog niet mogelijk om kinderen die
niet meer of nog niet op school zitten, te laten fotograferen met een broer of zus. We
hopen dat dat de volgende keer weer kan. Er wordt dit keer een krijtbord achtergrond
meegenomen. De schoolfotografen vinden het fijn als ze wat hulp krijgen van ouders. U
kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Marit: marit.veldhuijs@isobscholen.nl .
Nieuws van Brood en Spelen, de tussenschoolse opvang
Graag wil ik ons vaste team voor dit schooljaar voorstellen: Anja, Annemieke, Atty, Corrie,
Diana, Evelyn, Louise en Mirjam. Daarnaast zijn er 2 nieuwe medewerkers per 23 augustus
bijgekomen, namelijk Dennis (overblijfmedewerker) en Marieke (coördinator). We hebben
er allemaal veel zin in en gaan er een mooie tijd van maken met de kinderen.
Ook willen we alvast wat doorgeven. Deze weken hebben we gemerkt dat de kinderen niet
altijd genoeg drinken mee hadden. Sommigen hebben alleen 1 pakje mee en die hebben ze
in de ochtend al op. Wilt u er op letten dat de kinderen genoeg drinken mee hebben?
Uiteraard kunnen ze het water altijd bijvullen.
Mocht er iets zijn, dan kunt u altijd contact met me opnemen op maandag, dinsdag of
donderdag. Hartelijke groet, Marieke Baars, coördinator Brood & Spelen
Duurzame school
Al weer bijna twee jaar geleden hebben we een mooie stap gezet om ons
schoolgebouw duurzamer te maken, er zijn toen ruim 80 zonnepanelen op
het dak van de gymzaal gelegd. We gaan weer een nieuwe stap zetten, dit
keer in samenwerking met DUEC (organisatie uit Uitgeest). Er is een
intentieovereenkomst gesloten waarin we afspreken dat komende zomer
het dak opgeknapt wordt zodat er nog veel meer zonnepanelen neergelegd
gaan worden. Hiermee gaan we een postcoderoos opstarten, zodat ook de buurt kan
profiteren van de opbrengst. Binnenkort komt er een stukje in de krant met meer
informatie over dit initiatief.
Nieuws van de MR
De medezeggenschapsraad (MR) neemt afscheid van twee MR leden, die
de afgelopen jaren de oudergeleding vertegenwoordigden. Maandag 27
september nemen Marieke Jansen Hendriks en Apdullah Yelis afscheid van
de MR. Martine Stins-Goudkade en Josine van Tol zijn de nieuwe MRleden.

Heeft u ook tips of wilt u uw mening delen met de MR? Spreek één van de MR-leden aan
of stuur een mail naar: mrdewisseluitgeest@gmail.com
Wist je dat…
 ….het Lees Lokaal een ruilbibliotheek is voor alle
inwoners van Uitgeest? Kinderen kunnen gratis lid
worden en volwassenen betalen slechts €10 per jaar om vriend te worden van het
Lees Lokaal.
 …. het Lees Lokaal werkt met een ruilsysteem? In het Lees Lokaal kom en ga je nooit
met lege handen. Jouw gelezen boek ruil je in voor een nieuw boek wanneer je het
uit hebt.
 …. het Lees Lokaal maandelijks nieuwe boeken aanschaft voor kinderen en
volwassenen?
 …. het Lees Lokaal gevestigd is in het gemeentehuis? Kom snel eens kennismaken
met onze boekencollectie!
Bericht van de gemeente Uitgeest
De gemeente Uitgeest helpt ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire
We hebben het volgende bericht van de gemeente Uitgeest ontvangen.
De gemeente wil ouders helpen die in de problemen zijn gekomen door de toeslagenaffaire
kinderopvang. Alle gedupeerde ouders uit de gemeente Uitgeest, die bij de Belastingdienst
al bekend waren, zijn inmiddels uitgenodigd om met de gemeente in gesprek te gaan.
Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom?
Dan kunt u zich melden bij de Belastingdienst via 0800 - 2 358 358 (gratis).
Daar kan de gemeente bij helpen. (Mogelijk) gedupeerde ouders kunnen bellen naar
140251 (zonder netnummer, dan optie 1) of mailen naar hersteloperatie@uitgeest.nl.
Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst:
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/
Of op de website van de gemeente Uitgeest: https://www.uitgeest.nl/nieuws/hebt-uproblemen-door-de-toeslagenaffaire-de-gemeente-helpt-u-verder
BOOTCAMP KINDERFEESTJES & KIDS BOOTCAMP
Op zoek naar een sportief partijtje of een buitensport voor je kind? Kijk eens op
www.strongbootcamp-bymajlen.nl.
Majlen Mul (oud-leerling van De Wissel), afgestudeerd CIOS sport- en
bewegingscoördinator trainer/coach, is in 2020 gestart met haar eigen outdoor
sportbedrijf: STRONG BOOTCAMP BY MAJLEN. Haar snelgroeiende sportbedrijf biedt
inmiddels 19 groepslessen, verdeeld over 6 dagen aan. Op het rooster zijn niet alleen
bootcamp lessen te vinden, maar ook BBB, TRX, Boxing Bootcamp en… Kids Bootcamp.
Maar ook voor Personal Training en Bootcamp Kinderfeestjes kun je bij STRONG
BOOTCAMP terecht. De trainingslocaties zijn in de Kleis en in Waldijk.

