
 
Agenda 
31 jan t/m 11 febr  Cito-toetsweken 
4 februari   Studiedag, alle kinderen vrij  
14 t/m 18 februari  VO-gesprekken groep 8 
18 februari   Rapport en portfolio mee naar huis 
21 t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 
7 t/m 11 maart  Kwartiergesprekken groep 2 t/m 7 
 

Nieuws van de directie  
Wat zijn we het nieuwe jaar fijn gestart. Vrijwel 
alle kinderen zijn op school, net als de 
leerkrachten. In alle klassen wordt flink gewerkt. 
De kinderen zijn goed bezig met het leren van 
rekenen, taal en spelling (en natuurlijk nog veel meer andere vakken) ter voorbereiding op 
de cito-toetsen. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast 
hebben we natuurlijk het dagelijkse beeld van uw kind. We kijken naar de manier waarop 
de kinderen aan het werk zijn, naar de verschillende oplossingen die de kinderen vinden 
voor een moeilijke opdracht, naar de methodetoetsen. Daarnaast kijken we ook naar de 
manier waarop kinderen met elkaar en met de leerkracht omgaan. Met al deze informatie 
krijgen we een heel breed beeld van uw kind. In het rapport en in het portfolio kunt u 
vervolgens lezen welk beeld we op school van uw kind hebben. Daarnaast voeren we 
natuurlijk een gesprek met u, u bent tenslotte de grootste kenner van uw kind. Samen 
kennen we dan alle kanten van uw kind en kunnen we zorgen dat de begeleiding van uw 
kind optimaal is. Wat een mooi vak is het toch, leerkracht zijn! 
 

VO-gesprekken groep 8 
In de laatste week voor de voorjaarsvakantie vinden de VO-gesprekken in 
groep 8 plaats. Dit is het laatste gesprek, voordat uw kind ingeschreven 
moet worden op een school voor voortgezet onderwijs. De open dagen 
op alle scholen zijn nu in volle gang, dit jaar allemaal online. Allemaal om 
straks een goede keuze te maken. Dit is altijd een spannende periode. Als 

in maart alle kinderen ingeschreven staan, kan de druk een beetje van de ketel. Dan komt 
er langzamerhand wat meer tijd vrij om de musical voor te gaan bereiden. 
 
  



Rapport en portfolio mee naar huis 
Op vrijdag 18 februari krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee. Het is het 
eerste rapport van dit schooljaar. In november heeft u tijdens het kwartiergesprek van de 
leerkracht al gehoord hoe het op dat moment met uw kind in de klas ging. Nu krijgt u van 
ons op papier alle informatie. Na de voorjaarsvakantie volgen de 
kwartiergesprekken. Dan krijgt u de aanvullende informatie bij 
het rapport en bij de uitslag van de Cito-toetsen en kunt u natuurlijk ook uw 
eigen vragen weer stellen.    
De kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport, zij zitten daarvoor nog te 
kort op school. In de eerste week van april staan de kwartiergesprekken voor 
de ouders van groep 1 gepland. Dan krijgt u alle informatie over uw kind te 
horen.   
 
Nieuw rapport voor de kleuters 
In de afgelopen periode zijn onze collega’s van de groepen 1/2 hard bezig geweest met het 
ontwikkelen van een nieuw rapport voor de kleuters. In dit nieuwe rapport is heel duidelijk 
zichtbaar welke ontwikkeling de kleuters doormaken en waar naar toe gewerkt wordt. We 
gaan ervan uit dat dit rapport u nog beter informeert over de manier waarop uw kind zich 
ontwikkelt. Wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee. 
 

Studiedag    
Heeft u hem al in de agenda staan? Op vrijdag 4 februari zijn de kinderen 
vrij, de leerkrachten hebben dan een studiedag. Wij gaan deze dag verder 
met onze scholing rondom Close Reading, dit is een andere manier van 
begrijpend lezen. Daarnaast evalueren we de resultaten van de Cito-toetsen 
en bereiden we de rapporten voor.  

 
Ouderbijdrage herinnering 
Bij het vorige Wisseltje ontving u een brief van de ouderraad met het verzoek om de 
vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Er is al door heel veel ouders betaald, waarvoor onze 
dank. Bent u het nog vergeten? Wilt u het bedrag dan alsnog overmaken? 
 
De bijdrage 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). 
 
Ouderbrief Kwink 
Na de zomervakantie zijn we gestart met Kwink, een lesmethode voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling. In alle klassen wordt met deze methode gewerkt. We hechten 

veel belang aan een fijne sfeer in de klas, dat kinderen met plezier 
naar school gaan en dat alle kinderen zich veilig voelen. In de lessen 
wordt aandacht geschonken aan jezelf en de ander beter leren 
kennen, rekening houden met elkaar, welke emoties je kunt hebben 
enz. In een extra bijlage bij dit Wisseltje vindt u meer informatie over 
de methode en een poster die u thuis op de koelkast kunt hangen 



 

Herhalingsbericht: Wisselbieb  
We willen een tweede wisselbieb gaan inrichten bij de ingang van de peuters. In deze kast 
willen we voornamelijk prentenboeken zetten. Heeft u nog een paar prentenboeken over 
die thuis niet meer gelezen worden? Wilt u ze dan meegeven aan uw kind, dan zorgen wij 
ervoor dat ze in de wisselbieb terecht komen. Als de kast officieel geopend wordt, laten we 
u dit weten. Vanaf dat moment mag u samen met uw kind een kijkje in de kast komen 
nemen om een boek te ruilen. 
 

Dalton  
Op donderdag 24 maart staat onze daltonvisitatie gepland. Op deze dag 
komen twee collega’s van andere daltonscholen bij ons kijken hoe ons 
daltononderwijs vormgegeven wordt. Ze komen in alle groepen kijken, 
voeren gesprekken met de directie, de daltoncoördinatoren en de 
leerkrachten. Daarnaast spreken ze ook met leerlingen en met ouders. We 
zijn voor dit gesprek op zoek naar vijf ouders die dit leuk vinden. We 

zoeken naar een ouder uit de onderbouw (groep 1 t/m 3), de middenbouw (groep 4 en 5) 
en de bovenbouw (groep 6 t/m 8). Daarnaast nog een ouder uit de MR en de OR. U kunt 
zich hiervoor aanmelden via carola.vandereng@isobscholen.nl 
 
Corona 

Alle maatregelen nog even op een rij 
 We wassen extra vaak onze handen en niezen in onze elleboog.  
 Volwassenen houden ruim-voldoende afstand van elkaar, voor kinderen geldt dit 

niet.  
 Heeft uw kind verkoudheidsklachten, hoesten, last van benauwdheid of koorts, 

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.  

 Kinderen hoeven niet langer in quarantaine als iemand in het gezin positief test. 
Uiteraard moet uw kind wel klachtenvrij zijn.  

 Ouders mogen niet mee naar binnen. 

 
Nieuws van de MR: Ontwikkelingen rondom digitalisering 
Wat was het fijn voor de kinderen om na de kerstvakantie toch gewoon weer gelijk te 
kunnen starten op school! Af en toe moeten er nog wel kinderen in quarantaine. Kinderen 
krijgen dan werk mee naar huis waar ze zelf mee aan de slag moeten. De leerkrachten 
hebben gezocht naar een manier waarop ze de kinderen thuis ook kunnen betrekken bij de 
lessen in de klas. Inmiddels hebben de leerkrachten van groep 5 t/m 8 hier een oplossing 
voor gevonden: de kinderen die op dat moment thuis zitten, bellen in als de leerkracht 
instructie geeft, de laptop staat op het digibord gericht. Zo krijgen alle kinderen toch de 
instructie mee. Op een later moment is er nog een mogelijkheid om contact met de 
leerkracht te hebben om vragen te stellen. De MR heeft haar waardering uitgesproken voor 
dit initiatief.  
Naast deze ontwikkelingen wordt er ook verder gewerkt aan het verbeteren van de website 
en wordt er verder gekeken naar de mogelijkheden van de schoolapp.  

mailto:carola.vandereng@isobscholen.nl


 
Nieuws van Peuteropvang De Welpen en De Leeuwen 
Vanaf maandag 17 januari zijn we gestart we met het nieuwe thema: ‘Wat 
heb jij aan vandaag?’. We werken 5 weken aan dit thema. De laatste dag is 
vrijdag 18 februari. In dit thema staat kleding centraal. De peuters wassen 
de vieze kleren van Puk en zoeken schone kleren uit de wasmand. Ze kijken naar hun eigen 
kleren en spelen met verschillende kledingstukken. Ze maken kennis met de verschillende 
kenmerken van kleren en praten hierover. De peuters leren Puk (met hulp) aan- en 
uitkleden. Het verhaal ‘Feestkleren’ lezen we voor in de kring. Olifant en Giraf gaan naar 
een feestje en nemen een cadeautje mee. Maar in hun gewone kleren kunnen ze natuurlijk 
niet naar het feest. Ze willen echte feestkleren aan! Maar er is telkens iets aan de hand. Het 
past niet of er is iets kwijt. Dan gaan ze maar in hun eigen kleren want die zijn ook mooi! 
 
Nieuws van Brood en Spelen  
Omdat we op dit moment de klassen niet mogen samenvoegen, gaat de opvang al een 
aantal weken anders. De overblijfmedewerkers gaan met de kleutergroepen en groep 
3 mee naar binnen om in hun eigen klaslokaal te eten en te spelen. Voor de 
groepen 4 t/m 8 staan we buiten klaar om de kinderen op te vangen. Daarnaast nemen we 
de bovenbouwklassen om de beurt mee naar de speelzaal waar ze lekker kunnen spelen.  
De groepen zijn hierdoor kleiner en de kinderen spelen erg gezellig per klas en de sfeer is 
goed.  
We proberen zoveel mogelijk een vaste overblijfmedewerkster op een groep te zetten. Dit 
betekent voor de  Beren: Mirjam en Evelyn, de Giraffen: Corrie, de Zebra's: Atty, groep 3: 
Louise en Carla, bovenbouw: Anja en Marieke. Daarnaast hebben we nog 2 flexkrachten nl: 
Annemieke (vooral onderbouw) en Diana (vooral bovenbouw). Carla is per 10 januari onze 
nieuwe en enthousiaste overblijfmedewerkster.   
We missen helaas net 1 iemand om ons team compleet te maken. Mocht u of een bekende 
van u interesse hebben, bel me dan gerust voor meer informatie!  
 

Wist je dat… 

 …. lezen thuis niet altijd een strijd hoeft te zijn? 
Omdat lezen zo belangrijk is voor kinderen, 
‘moeten’ ze veel lezen en oefenen. 

 …. poëzie hierbij kan helpen? Gedichten zijn meestal niet zo lang en kunnen heel 
grappig zijn. Dit haalt soms wat druk van het ‘moeten lezen’ af en levert vaak leuke 
gesprekken op. Ook kun je samen om en om een gedichtregel voorlezen. 

 …. voorzeggen kinderen enorm kan helpen? Meestal horen kinderen dat ze goed 
moeten kijken bij lastige woorden. Het helpt enorm wanneer de ouder het woord 
gewoon voorzegt en het kind het vervolgens zelf laat lezen. 

 
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/

