Agenda
2 november
3 november
4 november
8 t/m 12 november
9 november
11 november
15 november
17 november
18 november
22 t/m 26 november
26 november

Wisselochtend
Daltoncongres
GGD-screening groep 7
Voortgezet Onderwijs gesprekken groep 8
Wisselochtend
Sint-Maarten
Ouderworkshop lezen
OR-vergadering
MR-vergadering
Kwartiergesprekken
Het nieuwe Wisseltje

Nieuws van de directie
We zijn echt aangekomen in de herfst. Buiten is het
regelmatig nat en stormachtig (in de klas daardoor
soms ook…), binnen is het gelukkig warm en droog.
We gaan komende week al starten met het maken van
de lampions voor Sint-Maarten. Dat doen we altijd
met een wisselochtend. De kinderen van groep 3, 4 en
5 mogen kiezen welke lampion ze willen maken en zitten dan door elkaar gemixt in de klas.
Ditzelfde geldt voor de kinderen van groep 6, 7 en 8. Voor de kleuters zijn veel lampions
nog erg ingewikkeld om te maken. Daarom doen zij niet mee met het wisselen. Zij maken in
hun eigen klas een prachtige lampion.
Zo’n wisselochtend komt een paar keer per schooljaar terug. Zo hebben we tijdens de
Kinderboekenweek een wisselochtend over het thema beroepen gehad. In januari hebben
we weer een wisselochtend, maar deze is heel speciaal. Hier vragen we aan u of u een
talent heeft. Kunt u misschien heel goed solderen, breien, een andere taal spreken of
fietsen repareren? Weet u misschien veel over de Tweede Wereldoorlog, over fotograferen
of over het weer? Als u het leuk vindt om met een groepje kinderen met uw talent bezig te
zijn, dan hopen we dat u zich aanmeldt. Verderop in dit Wisseltje leest u wanneer deze
wisselochtenden zijn en hoe u zich kunt aanmelden.

Ouderworkshop lezen
Op maandagavond 15 november 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
Corona
Op dit moment is het bij ons op school nog rustig, we hebben weinig last van zieke
kinderen, ouders of leerkrachten. We hopen natuurlijk van harte dat het zo blijft. We
zetten daarom onze belangrijkste coronamaatregelen op een rijtje.
 Blijf zoveel mogelijk thuis bij corona-gerelateerde klachten.
 We wassen regelmatig onze handen.
 In de ochtend mag u mee naar binnen, maar doe dit niet te vaak. Afstand
houden blijft belangrijk.
 We blijven voorlopig de verschillende ingangen gebruiken.
 De traktatie bij een verjaardag mag weer zelfgemaakt zijn, kinderen mogen de
klassen weer rond.

Gesprekken
De oudergesprekken gaan zo langzamerhand weer van start. In
groep 8 worden de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs
gevoerd in de week van 8 t/m 12 november. Bij deze gesprekken
zijn ook de kinderen van harte uitgenodigd.
Twee weken later, van 22 t/m 26 november, staan de
kwartiergesprekken voor groep 1 t/m 7 gepland. Tijdens deze
gesprekken wordt met nadruk gekeken naar het sociaal-emotioneel functioneren van uw
kind, daarnaast is uiteraard ruimte voor de eerste resultaten van de methodetoetsen. U
krijgt van ons een mail zodra de inschrijving voor de gesprekken is geopend.
Dalton
Eén keer in de twee jaar wordt een landelijk Daltoncongres
georganiseerd waarvoor iedere school een uitnodiging ontvangt. Dit
jaar is het congres op verschillende plekken in het land. Juf Carola gaat
woensdag naar een daltonschool in Amsterdam voor een dag met veel
ontmoetingen, lezingen en uitwisseling van daltonervaringen.

De wisselochtend talent, waarover ik in de inleiding al schreef, staat gepland op twee
donderdagen, 20 en 27 januari. Als u het leuk vindt om hieraan deel te nemen, dan kunt u
een mail sturen naar mary.tiemeijer@isobscholen.nl. Schrijf erbij met welk talent u deelt
wilt nemen.
Hulp nodig
Op het schoolplein liggen op dit moment een aantal tegels schots en scheef. Dit komt door
boomwortels, zij duwen de tegels omhoog. Dat is lastig, want hierdoor kunnen kinderen
struikelen over de opstaande randen. Wij kunnen wel wat hulp gebruiken bij het weer
recht leggen van de tegels. Wie is handig genoeg en heeft nog een uurtje tijd over? U kunt
contact opnemen via carola.vandereng@isobscholen.nl

Nieuws van Peuteropvang De Welpen en De Leeuwen
Vanaf week 43 (25-29 oktober) beginnen we met de voorbereiding op Sint Maarten.
Daarbij hoort het thema : ‘Puk loopt met zijn lampion’. In dit thema bespreken we wat Sint
Maarten is, we lezen een verhaal hierover en we zingen Sint Maarten liedjes. Ook gaan we
met de kinderen een lampion maken. Puk heeft zelf ook een lampion gemaakt en daar is hij
super trots op. Als we in de kring zitten met de kinderen, wil hij dat dan ook heel graag
laten zien. Samen met Puk oefenen we de Sint Maarten liedjes. We
werken aan het thema tot donderdag 11 november.
Woordenlijst: het boek – voorlezen - de lampion – het lampje – de
stok – zingen – de liedjes – oefenen - donker – de tas – lopen –
samen.
Tekst van de Sint Maarten liedjes die we zingen met de kinderen:
1. Elf november is de dag
2. Rood rood vogeltje
Dat mijn lichtje
Met je rode jasje aan
Dat mijn lichtje
Daar komt Sinte Maarten aan
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje branden mag
Nieuws van de OR
Bij dit Wisseltje vindt u een brief van de ouderraad over de vrijwillige ouderbijdrage. Zoals
vorig schooljaar is afgesproken, zult u zien dat het bedrag verhoogd is met 3 euro. Wij
willen u vragen om de ouderbijdrage zo snel mogelijk te betalen.
Nieuws van de MR
'Digitalisering en automatisering' wordt het speerpunt voor het
schooljaar 2021-2022. Dit houdt vooral in: het optimaliseren van de
website en het ouderportaal, het actief gebruiken van de app en het
verbeteren van de digitale leermiddelen. M.a.w.: eruit halen wat erin
zit! Daarnaast zal de nieuwe methode Kwink, een methode voor sociaal
emotioneel leren, veel aandacht gaan krijgen. Behandelde onderwerpen zullen o.a.

terugkomen in het Wisseltje en op de schoolapp, zodat ouders hier ook betrokken bij zijn
en ook thuis hierover met hun kind in gesprek kunnen gaan.
Er zijn nog meer mooie plannen voor komend schooljaar. Zo zijn er plannen rondom het
vergroenen van het schoolplein, komt er een workshop voor ouders over 'lezen met je kind'
en zal er in de bovenbouw een ouderavond gepland worden over veilig gebruik van
mobiele telefoons en internet.
Nieuws van de overblijf
Het is een gezellige boel en we maken er een fijne tijd van
met elkaar. Vooral het knutselen met wol is de laatste tijd
een leuke activiteit geweest.
Voor de zekerheid nog even een reminder:
Denkt u aan de aan- en afmelding van uw kind, als dit
anders is dan normaal.
Mocht u kind allergisch zijn voor iets of medicijnen
gebruiken, dan horen we dit graag. Hiervoor kunt u dan een
formulier van ons krijgen die u kunt invullen.
Graag geen snoep of koek meegeven voor bij de lunch.
En om af te sluiten met iets leuks:
Graag willen we op maandag 8 november een tosti-dag inplannen voor de kinderen van
groep 4 t/m 8 die dat willen. Dus op die dag mogen de kinderen een broodje mee wat in
de tosti-ijzer kan. Voor de kleuters is dit helaas niet mogelijk i.v.m. tijdsgebrek. We zullen
voor deze groep een leuke activiteit bedenken in die week.
Wist je dat…
 ….het Lees Lokaal iedere eerste zondag
van de maand een voorleestheater met
Theater Poppekus organiseert? Het Lees Lokaal is gevestigd in het gemeentehuis
van Uitgeest.
 …. zaterdag 6 november om 10:15 uur het eerste voorleestheater weer gepland
staat? Vanwege corona was dit helaas lange tijd niet mogelijk.
 …. we dit vieren door het boek “De liefste Zep” van Nicolle van den Hurk voor te
lezen?

