
 
Agenda 
12 september  OR-vergadering, start 19.30 uur 
14 t/m 16 september Kamp groep 8 
22 september  Nieuwjaarsreceptie van 19.00 – 21.30 uur 
28 september  Kinderpostzegels 
30 september  Het nieuwe Wisseltje komt uit 
 
Let op, deze datum is niet in de kalender terechtgekomen 
5 april   Studiedag 
 
 
Nieuws van de directie  
Het schooljaar is al weer twee weken oud, de ‘kop is eraf’! Fijn om alle kinderen en alle 
collega’s weer op school te hebben. We gaan er samen een heerlijk schooljaar van maken. 
Normaal gesproken ontvangt u iedere laatste vrijdag van de maand een Wisseltje. Dit keer 
ook eentje midden in de maand, omdat het anders wel heel lang duurt voordat u van ons 
hoort. En we hebben genoeg te vertellen! Als eerste hebben we een prachtig nieuwe 
aanwinst: ons FuzeField. Dit is een beweegveld dat buiten op het schoolplein ligt. Alle 
klassen maken hier dagelijks gebruik van. De beweegmat is gekoppeld aan een computer 
met daarin allemaal beweegopdrachten rondom rekenen, taal, topografie, klokkijken en 

motorische uitdagingen. Het FuzeField gaat aan door op de stippen te 
bewegen en een module te kiezen, vervolgens geef je antwoord door 
bewegingen te maken. Het niveau past zich automatisch aan. Het 
FuzeField gaan we gebruiken tijdens de lessen, maar ook in de pauzes 
en na schooltijd is het veld beschikbaar, zodat ook de BSO er gebruik 
van kan maken.  Vraag uw kind er maar eens naar, ze zijn razend 
enthousiast. 

Alle andere informatie kunt u in de rest van dit Wisseltje lezen. Tot over twee weken! 
 
Dalton 
In de zomervakantie is onze daltontaak aangepast. Vanaf volgende week gaan we daar in 
de groepen 4 t/m 8 mee werken. We hebben gezorgd dat er meer overzicht voor de 
kinderen is, door de vakken lezen, rekenen en spelling in losse blokjes te zetten. Ook 
kunnen we nu in kleur opmerkingen erbij zetten. We zijn benieuwd wat de kinderen ervan 
vinden. 



Inloop 
U mag in de ochtend gerust even mee naar binnen lopen met uw kind. Dat kan tussen  
8.20 – 8.30 uur. Het is voor de kinderen en voor ons heel fijn als u tussen deze tijden komt. 
In de middag willen we graag dat de kinderen zelfstandig naar binnenkomen. 
 

Nieuwjaarsreceptie 
We nodigen alle ouders uit om kennis te komen maken met de leerkracht van uw kind en 
om informatie over het komende jaar te horen. Dit doen we op onze nieuwjaarsreceptie. 
Om 19.00 uur kunt u alvast binnenlopen voor een kopje koffie of thee. 
Programma: 
19.15 uur ronde 1: groep 3, 6, 7 en 8 
20.15 uur ronde 2: groep 1/2, 4 en 5 
21.00 – 21.30 uur ruimte om vragen te stellen/kennis te maken 

 
 

Groente en fruitdagen 
Iedere dinsdag en donderdag is het bij ons ‘groente- en fruitdag’. 
Op deze twee dagen eten de kinderen tijdens de ochtend geen 
koek, maar iets gezonds. De andere drie dagen van de week mag u 
zelf bepalen wat u uw kind meegeeft. Graag wel aandacht voor zo 

gezond mogelijk (dus geen chocoladedonuts of iets dergelijks). Het is altijd goed om uw 
kind een lege beker mee te geven, dan kunnen ze hem op school zelf vullen met water. 
 
Kwink 
Naast alle lessen voor rekenen, taal en spelling werken we met de kinderen ook aan hun 
persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we de methode Kwink voor sociaal-
emotioneel leren. Hiermee werken we aan een stabiele en veilige groep waar ieder kind 
zichzelf kan zijn. We zitten nu middenin de ‘gouden weken’, de periode waarin we veel 
bezig zijn met het vormen van een fijne groep. Meer informatie hierover kunt u lezen in de 
twee bijlagen die met ’t Wisseltje zijn meegestuurd. 
 
Online workshop rondom dyslexie 
Op 20 september wordt door ons samenwerkingsverband een online workshop “dyslexie, 
hoe help ik mijn kind?”  gegeven van 19.30 tot 21.30 uur, voor ouders, leerkrachten en 
ib’ers. Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden is te vinden op de 
website: Activiteiten Archive - Passend Onderwijs IJmond 

 
Kamp groep 8 
Komende week gaan de kinderen van groep 8 op kamp 
naar Egmond. Van woensdag tot en met vrijdag verblijven 
ze in de Stayokay en gaan ze natuurlijk allemaal leuke 
activiteiten ondernemen. We zwaaien ze uit op 
woensdagochtend rond 8.45 uur, op vrijdagmiddag zijn ze 
rond 15.30 uur weer op school. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpassendonderwijsijmond.nl%2Factiviteiten%2F&data=05%7C01%7Cmarit.veldhuijs%40isobscholen.nl%7C196a280946614c89a9ab08da8abf2c5f%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637974850958218182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S%2BFhJU9W%2F3mBh5kB%2B8b9lx8ZOGaR8TgWuxtiNhH3FFs%3D&reserved=0

