
 
Agenda 
3 oktober   MR-vergadering, 19.30 uur 
5 oktober   Dag van de leraar 
5 oktober   Opening Kinderboekenweek 
6 oktober   Groep 3 naar het Leeslokaal 
7 oktober   Wisselochtend  
8 oktober   De Wissel Doet: klusochtend van 9 – 12 uur 
11 oktober   NIO groep 8 en jaarvergadering OR, 19.30 uur 
13 oktober   Boekenbal van 17.00 – 18.30 uur 
14 oktober   Wisselochtend en luizenzak mee 
17 t/m 21 oktober  Herfstvakantie 
28 oktober   Het nieuwe Wisseltje komt uit 
7 t/m 11 november Oudergesprekken groep 8 
 
5 april   Studiedag (zet hem in de kalender!) 
 
Nieuws van de directie 
U hoort het vast regelmatig om u heen, er is in het onderwijs een groot tekort aan 
leerkrachten. Gelukkig hebben wij daar momenteel niet zo veel last van, in alle groepen 
staan goed opgeleide leerkrachten. Maar ook wij merken het tekort, met name als er 
invallers nodig zijn. In deze nieuwsbrief wil ik dan ook graag de aandacht vestigen op het 
fijne team waar ik mee samenwerk op onze school. Alle collega’s zijn bereid om voor elkaar 
in te vallen bij ziekte of een andere afwezigheid. Ik ben daar ontzettend blij mee. We 
zorgen er samen voor dat er veel continuïteit is en dat is in het belang van de kinderen een 
groot goed. 
We hebben dit schooljaar ook een flinke groep stagiaires op school. Ondersteunen bij het 
opleiden van nieuwe leerkrachten is een belangrijke taak van een school. In groep 3 komt 
Joppe, in groep 6 Mika, in groep 7 Tom en in groep 8 is Maxwell er het hele jaar. Hij stelt 
zich verderop in dit Wisseltje persoonlijk aan u voor. Daarnaast hebben we een 
invalmeester op woensdag in groep 4, zijn naam is Sander.  
Dan heb ik tenslotte nog een vraag: Zijn er ouders met een onderwijsbevoegdheid die zo nu 
en dan zouden willen invallen? (bij heel hoge nood) Dat kunt u doorgeven via 
carola.vandereng@isobscholen.nl. Ik neem dan contact op om samen te bespreken wat de 
mogelijkheden zijn. 
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Dalton 
Een aantal keer per schooljaar organiseren wij een wisselochtend. Op deze ochtend (soms 
is het een middag) zitten de kinderen niet zomaar bij hun eigen leerkracht. Er worden op 
dat moment verschillende activiteiten aangeboden en de kinderen mogen kiezen bij welke 
activiteit ze willen aansluiten. Zo kunnen kinderen van de bovenbouw en de onderbouw 
door elkaar heen zitten en samen bezig zijn met knutselen, spelletjes spelen, gedichten 
maken etc. De eerste keer dat we wisselen dit schooljaar is tijdens de Kinderboekenweek.  
Op vrijdag 3 en 10 februari hebben we een bijzondere wisselochtend staan: talenten van 
ouders. Heeft u een talent waar u samen met een groepje kinderen mee aan de slag wilt? 
Denk bijvoorbeeld aan: knutselen, breien, mozaïeken, Spaanse les, timmeren, een 
fietsband plakken, schilderen met waterverf, zingen, EHBO etc. Het kan echt van alles 
zijn. U kunt zich hiervoor alvast aanmelden via mary.tiemeijer@isobscholen.nl  
 

De Wissel doet: klusochtend 
Op zaterdagochtend 8 oktober van 9-12 uur organiseren we een klusochtend. Op een 
basisschool werken allemaal heel goede leerkrachten, maar we zijn minder goed in 
klussen. Daarom hopen we op flink wat hulp. Heeft u een paar uurtjes over? 
Klussen zijn onder andere: onkruid verwijderen, takken snoeien, plafondplaten 
vervangen, schilderen, een houten kist repareren. Als u denkt dat u voor ons iets kunt 
betekenen, mail dan naar carola.vandereng@isobscholen.nl  

 

 
Kinderboekenweek 5 t/m 14 oktober 2022 
Van de hoogste berg in Nepal tot aan het kleinste beestje onder de grond: de natuur heeft 
heel wat te bieden. Heb jij wel eens van de Brabantse Sahara gehoord? Ben je benieuwd 
naar het zwarte goud van de Peel of wil je oog in oog komen staan met bevers? Dat kan in 
de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: “Gi-ga-groen”. 
Op woensdag 5 oktober openen we de Kinderboekenweek met een speurtocht door de 
school. Tijdens de Wisselochtenden op 7 en 14 oktober werken de kinderen aan het 
Kinderboekenthema. De groepen 3 gaan op 6 oktober een bezoek brengen aan het Lees 
Lokaal. De kinderen gaan daar kijken naar een voorstelling van poppentheater Poppekus en 
maken kennis met het Lees Lokaal. 
In de Kinderboekenweek starten we met het uitlenen van de Lees Lokaal boekentas. 
Afgelopen schooljaar zijn bij het Lees Lokaal boekentassen gemaakt voor de groepen 2, 4 
en 7. De boekentassen zijn gevuld met boeken, tijdschriften, leesspelletjes enz. Elke week 
krijgt een kind deze tas een week mee naar huis om te ontdekken hoe leuk lezen is. Niets 
moet, alles mag! 
Op donderdag 13 oktober van 17.00 tot 18.30 uur sluiten we de Kinderboekenweek af met 
het kinderboekenbal voor ouders en kinderen. Er zijn in de meeste klaslokalen activiteiten 
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en er is ook een boekencafé waar voor een kleine vergoeding een hapje en drankje te 
krijgen is. De opbrengst van het café gaat naar het groener maken van ons schoolplein. 
Ook deze keer is het mogelijk om een kinderboek aan te schaffen bij de kraam van The 
Read shop en kun je een boek ruilen bij de kraam van het Lees Lokaal. 
Wilt u de Kinderboekenweek thuis ook tot leven laten komen? 
In deze weken kunt u extra tijd besteden aan het (voor) lezen van een kinderboek. Er kan 
een boek geruild worden in het Leeslokaal. U kunt praten over bijvoorbeeld uw favoriete 
kinderboek. Kortom, genoeg te doen in de Kinderboekenweek! 

 
NIO groep 8 
De kinderen van groep 8 worden op dinsdag 11 oktober extra 
getoetst. Deze toets nemen we ieder jaar af in groep 8. De NIO-toets 
meet de capaciteiten van de kinderen. Hiermee krijgen we 
aanvullende informatie over ieder kind, bovenop de informatie die 

we zelf verzamelen met de methodetoetsen en de Cito-toetsen. Deze aanvullende 
informatie gebruiken we om ons advies voor het voortgezet onderwijs nog scherper te 
krijgen. De kinderen hoeven niet extra te leren voor deze toets. 
 
Even voorstellen: Maxwell Kievit 
Hallo allemaal, graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Maxwell 
Kievit, 20 jaar en momenteel doorloop ik mijn LIO-stage in groep 8 bij juf 
Liëla. Een LIO (Leraar in Opleiding)-stage houdt in dat ik het hele jaar in deze 
groep zal blijven. Momenteel alleen op donderdag en vrijdag maar vanaf 
januari 2023 wordt mijn aanwezigheid uitgebreid. De leerlingen hebben mij 
al wat beter leren kennen tijdens het kamp. Dit vond ik erg leuk en gezellig. 
Ik kijk er naar uit om hun nog beter te leren kennen. Dit geldt uiteraard ook 
voor de ouders. We komen elkaar vast snel tegen. 
 
Jaarvergadering ouderraad 
Ieder schooljaar vindt de jaarvergadering van de ouderraad plaats. In deze bijzondere 
vergadering wordt teruggekeken naar het afgelopen schooljaar. Welke activiteiten zijn 
georganiseerd en hoe is de ouderbijdrage ingezet. Daarnaast wordt vooruitgekeken naar 
dit schooljaar. De begroting voor het nieuwe jaar is gemaakt. Deze vergadering is voor 
iedereen toegankelijk. U kunt gewoon naar binnen komen lopen. 
 
Oudergesprekken groep 8 
De oudergesprekken van groep 8 zijn altijd wat eerder gepland dan 
de gesprekken in de overige groepen. In dit gesprek in groep 8 gaat 
het over het advies voor het voortgezet onderwijs. Voor begin maart moeten alle kinderen 
ingeschreven staan op de school van hun keuze. De gesprekken voor de 
groepen 1 t/m 7 vinden eind november plaats.  
 
Tas Jurne 
Jurne is zijn tas kwijt. Als u hem heeft gevonden, mag hij naar groep 4 
worden gebracht. 



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. 
 
Een bericht uit groep… 
Vanaf dit Wisseltje kunt u iedere keer iets lezen van één van de groepen. Groep 8 is als 
eerste aan de beurt: Groep 8 op kamp  
Schoolweek 3 en dan al op kamp: spannend! Woensdag 14 september vertrok groep 8 op 
de fiets richting kamp. De eerste stop was in het bos. Daar hebben we een leuk potje 
spons, water, vuur gespeeld. Deze groep achters waren wellicht iets té fanatiek, want 
niemand kon de verstopte vlag nog vinden. Gelukkig hadden we twee vaders als 
hulptroepen en kwam het tóch nog goed. Daarna zijn we langs de Stayokay gefietst richting 
het Maalwater. Daar kon iedereen zich uitleven op en in het water: kanoën, waterfietsen, 
suppen of gewoon lekker zwemmen. Eenmaal in de Stayokay moesten de kinderen hun 
bedden opmaken en konden ze daarna lekker chillen. Na het eten (lekkere saté met rijst, 
kroepoek, komkommer etc) zijn we richting de duinen vertrokken waar juf Mary een 
spannend verhaal vertelde, daarna hebben we een spannend spel gespeeld in het donker. 
Juf Carola bleek de dader te zijn! De volgende dag hebben de kinderen lekker geshopt 
(vooral de pepernoten voor €0,50 bij de Kruidvat waren een hit), daarna zijn ze gaan 
korvissen en ’s avonds een te gekke bonte avond gehad met zijn allen. Vrijdag was het 
alweer tijd om op te ruimen en in te pakken en hebben we ons kamp afgesloten in de 
Waterakkers. Alle keren hebben wij tussen de buien door kunnen fietsen. Moe maar 
voldaan heeft groep 8 kamp doorstaan.  

 
Overblijf 
Hierbij wil ik het team van de TSO schooljaar 2022/2023 aan u voorstellen. 

Boven v.L. n.r. Corrie/Mirjam/Vera/Mirjam 
Onder v.L.n.r. Annemieke/ Atty/Anja/Linda 
Ik, Linda Pels, ben hier begin dit schooljaar gestart als 
coördinator van de TSO. Hiervoor ben ik werkzaam geweest in 
een soortgelijke functie op een basisschool in Heemskerk. Zelf 
woon ik met mijn man en 3 kinderen van 9,12 en 16 jaar in 
Beverwijk. 
We gaan er een leuk en gezellig jaar van maken. LET OP: De 

eerste tosti-dag zal op 13 oktober zijn. Ik heb vernomen dat dit altijd een groot succes is, 
dus ook dit jaar gaan we hiermee door.  



Nieuws van de peuteropvang 
Na een mooie zomervakantie zijn we begin september gestart met 
het Uk & Puk thema ‘Reuzen en kabouters’. Dit thema eindigt 
vrijdag 14 oktober.In het thema Reuzen en kabouters staan de 
begrippen ‘groot’ van een reus en ‘klein’ van een kabouter centraal. 
Het thema start met het voorleesverhaal over kabouter Bim, hij wil 
graag met zijn vriendje en de bal spelen, maar die heeft geen tijd 
om te spelen. Verdrietig zit kabouter Bim tegen een boom. Tot de boom begint te bewegen 
en het been van de reus blijkt te zijn. Heeft kabouter Bim toch een vriend gevonden om te 
spelen? 
Naar aanleiding van dit verhaal gaan de peuters aan de slag met de begrippen ‘groot’ en 
‘klein’. De inbreng van de peuters speelt een grote rol. 
We lezen het verhaal ook voor in de kleine kring en gebruiken de prenten van het 
voorleesverhaal om de kinderen het zelf te laten vertellen. 
Tijdens het thema gaat het ook over de herfst en gaan wij een herfsttafel maken. Als uw 
kind het leuk vindt, mag hij of zij gevonden blaadjes of kastanjes meenemen! 
We hebben er zin in en gaan er een leuk en leerzaam thema van maken! 
 
 
Wist je dat… 

 …. de scholen in Uitgeest samen met het Lees 
Lokaal boekentassen hebben gemaakt voor kinderen en ouders om thuis te 
ontdekken? 

 …. alle kinderen uit groep 2, 4 en 7 dit schooljaar een boekentas een week mee naar 
huis mogen nemen? 

 …. alle groepen 3 het Lees Lokaal bezoeken tijdens de Kinderboekenweek? Ze zullen 
een voorstelling van theater Poppekus zien, ‘vriend’ worden van het Lees Lokaal en 
een boek ruilen. 

 
Nieuws van de GGD: Geen rommel in je trommel  
De start van het nieuwe schooljaar is een mooi moment om weer 
extra aandacht te besteden aan gezonde schoollunches en 
tussendoortjes. Ken je de campagne ‘Geen rommel in je trommel’ al? 
Het boekje staat bomvol informatie, tips en leuke lunch(trommel) 
recepten. Op de internetpagina Trommel zonder rommel is het 
boekje te downloaden. 

 
Ondersteun 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!  
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