
 
Agenda 
1 november   Wisselmiddag lampionnen 
7 t/m 11 november Oudergesprekken groep 8 
8 november   Wisselmiddag lampionnen 
11 november  Sint-Maarten 
16 november  OR-vergadering, start 19.30 uur 
17 november  MR-vergadering, start 19.30 uur 
25 november  Het volgende Wisseltje komt uit 
28 nov t/m 2 dec  Kwartiergesprekken 
5 december   Sinterklaasfeest op school (continurooster) 
6 december   Inloopuurtje: aankomen op school tussen 8.30 en 9.30 uur 
 
Nieuws van de directie  
Na voor veel mensen een ontspannen herfstvakantie, 
gaan we nu in volle vaart verder met het schooljaar. 
Een drukke maar wel gezellige periode van het jaar ligt 
voor ons. Eerst Sint-Maarten en als snel gevolgd door 
Sinterklaas (om het over Kerst nog maar niet te hebben). Juist in deze tijd hebben we 
behoorlijk veel hulp van ouders nodig om alles in goede banen te leiden. Tijdens de 
informatieavond hebben heel veel ouders zich aangemeld om te helpen met voorbereiden, 
versieren en weer opruimen. Vanaf deze plek alvast een ‘hartelijk bedankt voor al deze 
hulp!’ We gaan er samen weer een gezellige tijd van maken. 

  
Dalton: de kinderraad 
Op onze school hebben we naast de medezeggenschapsraad voor ouders, 
nu ook een kinderraad. In de kinderraad zitten op dit moment vier 
kinderen: Loek en Olci uit groep 8 en Nika en Dean uit groep 7. Deze vier 
kinderen zijn aan het begin van deze week voor het eerst bij elkaar 

gekomen om met elkaar te bespreken wat een kinderraad nu eigenlijk is en hoe ze dit vorm 
willen geven. Volgende week gaan ze samen alle groepen langs om zich voor te stellen aan 
de andere kinderen. Tijdens deze voorstelronde zullen ze de kinderen vertellen dat ze mee 
mogen denken over zaken die ze op school graag anders willen zien. De kinderen uit de 
kinderraad zullen regelmatig in iedere klas langskomen om naar ideeën te vragen. Eén keer 
in de zes weken komt de kinderraad bij elkaar en vergadert dan eerst zelfstandig en later 
schuift juf Carola aan. Ze zullen ook regelmatig van zich laten horen in ’t Wisseltje. 



Oudergesprekken  
De oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 worden eind november gevoerd. 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.  
De oudergesprekken van groep 8 staan begin november gepland. In dit gesprek gaat het 
over het advies voor het voortgezet onderwijs. Voor begin maart moeten alle kinderen 
ingeschreven staan op de school van hun keuze. Bij deze gesprekken mogen de kinderen 
aansluiten. 
 
Wisselmiddag lampionnen 
We gaan komende week starten met het maken van de lampionnen voor Sint-Maarten. Dat 
doen we altijd met een wisselmiddag. 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.  
 

Gevonden voorwerpen  
Onze bakken met gevonden voorwerpen zitten helemaal vol. 
Komende week leggen we alles op de tafels in de gang bij de 
kleedkamers. Komt u even kijken of er nog iets van uw kind tussen 
ligt? Denk hierbij aan: shirtjes, schoenen, handschoenen, bekers en 
bakjes, tassen en sokken. De spullen die we overhouden, leveren we in 
bij de kringloopwinkel in Uitgeest. 

 
Sinterklaas, continurooster  
Op maandag 5 december komt Sinterklaas weer bij ons op school op 
bezoek. In het volgende Wisseltje leest u hier meer informatie over. Wel 
willen we vast melden dat we deze dag een continurooster hanteren. Dat 
betekent dat de kinderen van 8.30 – 14.00 uur op school zijn. Wilt u deze 
dag de kinderen een broodje en wat te drinken voor tussen de middag 
meegeven? 
Op dinsdag 6 december mogen de kinderen wat later op school komen. De inloop is dan 
van 8.30 – 9.30 uur. U mag zelf bepalen hoe laat uw kind dan naar school komt, echter 
uiterlijk om 9.30 uur, dan start de les. Zo kunnen de kinderen die hier behoefte aan 
hebben, een uurtje langer in bed blijven liggen.  
 
Een bericht uit groep… 
Vanaf dit Wisseltje kunt u iedere keer iets lezen van één van de groepen. Vandaag is groep 
3B aan de beurt:  Een dag in onze groep.  
Goedemorgen juf!  
De school was open, dus snel naar binnen. Jas in de luizenzak en de klas in. Even de letters 
van vandaag ‘boksen’ en springen op de letters die op de grond liggen. Ik roep ze hardop, 
want ik ken al zoveel letters en daar ben ik trots op! Als ik aan mijn tafeltje zit, kijk ik altijd 



even naar het digibord. Juf heeft daar altijd iets voor ons opgezet. Als iedereen binnen is, 
vertelt juf wat we gaan doen en dan gaat het beginnen.  
Met de bus van Ben in Lijn 3 een nieuwe letter leren of nog even door met die van gisteren. 
Tot het pauzehapje zijn we hiermee bezig, maar gelukkig heeft juf leuke spelletjes voor 
tussendoor zodat ik vaak niet eens doorheb dat ik aan het oefenen ben. Als we gaan eten 
en drinken (pfff, ben ik echt aan toe), gaat juf voorlezen. Het is vaak zo spannend dat ik 
vergeet te eten en te drinken.   
Na het buitenspelen gaan we altijd rekenen. Leuk met blokjes of fiches of we gaan 
bewegend tellen en splitsen zodat de tijd voorbijvliegt. Gelukkig mag ik nog even spelen 
aan het eind van de ochtend.  
Na het broodje staat juf alweer op ons te wachten. “Ga snel zitten, dan gaan we nog even 
lezen”. Ik heb er alweer zin in, want het gaat steeds beter. Dan komt schrijven, mmm dat is 
best lastig met al die lusletters maar ik doe mijn best! 
Vandaag mag ik nog iets knutselen, dan gaat er een 
muziekje op en dat vind ik gezellig. Veel te snel moet ik 
alweer opruimen. De dag is voorbij! Ik heb genoten van 
het leren, bewegen, lachen, rekenen, knutselen, zingen, 
dansen en werken.  
Tot morgen juf!  
 
Hoera 
Kaylee uit groep 3 heeft gewonnen met het raden hoeveel dropjes er in de pot zaten 
tijdens de Kinderboekenweek in het Lees lokaal. 
 
Nieuws van de MR 
Zoals u afgelopen tijd heeft kunnen lezen was de MR op zoek naar een nieuw lid. Tim de 
Koning heeft zijn laatste vergadering erop zitten. Na de oproep hebben wij reactie 
gekregen van twee ouders. De tweede ouder heeft te kennen gegeven het liefst een 
volgende keer toe te treden tot de MR. Dat maakt dat wij Hilde verwelkomen bij de MR!  
Bij deze kunt u haar motivatie lezen. 

Hallo, 
Ik ben Hilde Vredenburg en bij de meeste ouders 
bekend als ‘de moeder van al die jongens’. Vijf zijn 
het er inderdaad: Tom zit sinds kort op het 
Bonhoeffer, Huub in groep 6, Ole in groep 4, 
Magnus bij de Beren en Lars is een Giraf. Ze hebben 
het erg naar hun zin op De Wissel. Daarbij ben ik 
zelf ook nog wel eens in de school te vinden als 
invalkracht bij ziek en zeer. Ik vind het bijzonder en 

leuk dat ik de school ook op die manier kan meemaken. Soms ben ik echt even een vlieg op 
de muur op school, zoals we dat stiekem allemaal wel eens willen zijn.  
Toen ons gezin nog wat kleiner was, werkte ik in Alkmaar op het OPDC. Hier gaf ik les en 
begeleiding aan kinderen met leer- en gedragsproblemen in de onderbouw van het VMBO. 
Ik heb na het VWO en de PABO dan ook een master Special Educational Needs gevolgd. 



Sinds een aantal jaren richt ik me helemaal op ons gezin, maar mijn interesse in alles wat 
met onderwijs te maken heeft is gebleven!  
Ik wil graag mijn kennis en ervaring graag inzetten in de MR van De Wissel. Samen met de 
andere MR-leden bespreken hoe schoolse zaken beter en effectiever kunnen. Op school 
moet er aandacht gaan naar zoveel verschillende onderwerpen, worden de prioriteiten 
daarbij niet uit het oog verloren? Zo komen er veel verschillende vakken, vieringen en 
projecten langs op elke school. Alles klinkt echt leuk en interessant, maar het moet ook wat 
opleveren voor de leerlingen en niet alleen maar lestijd en energie van de leerkrachten 
kosten. Daarnaast gaan de ontwikkelingen op Daltongebied verder, hier zou ik vanuit de 
MR ook een kritische blik op willen werpen. 
Kortom: ik zou graag lid zijn van de MR en zo het onderwijs op De Wissel goed houden of 
zelfs beter te maken voor alle kinderen. 

 
Nieuws van de peuteropvang 
De herfst is in volle gang: de blaadjes verkleuren en vallen van de 

bomen, het waait hard en het regent regelmatig. Maar de zon blijft ook 

schijnen en voelt nog lekker warm. Buiten spelen kan dan ook prima! 

Ook Puk houdt hiervan en is graag in het bos. Hij heeft al bladeren, 

eikels en kastanjes verzameld en meegenomen voor op de herfsttafel. 

Met de peuters knutselen we een slinger van bladeren, verven we slakjes, plakken we 

egeltjes en kleuren we mooie kleurplaten.  

Vanaf maandag 31 oktober starten we met de voorbereiding op Sint-Maarten. Daarbij 

hoort het thema: ‘Puk loopt met zijn lampion’. In dit thema lezen we 

een verhaal over Sint-Maarten, we zingen Sint-Maarten liedjes en we 

maken met de peuters een lampion. Puk heeft ook een lampion en die 

laat hij graag zien tijdens het kringmoment. Samen met Puk oefenen 

we de liedjes. Vrijdag 11 november is het Sint-Maarten feest.  

 
Overblijf 
Brood & Spelen zoekt collega’s voor de tussenschoolse 
opvang op De Wissel in Uitgeest. 
Om ons team weer compleet te maken zijn wij op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers. Een vrijwilliger begeleidt de 
kinderen tijdens de pauze. Ook biedt hij of zij kleine 
activiteiten aan, denkt u aan allerlei variaties van tikkertje 
of een balspel, maar ook stoepkrijten of touwtje springen 
blijft favoriet. Daarnaast is het belangrijk dat onze mensen het leuk vinden om een praatje 
te maken met de kinderen en aandacht hebben voor ieder kind. 
Bent of kent u iemand die deze functie op het lijf geschreven is? Naast het plezier wat u 
zult ervaren om met kinderen te werken, ontvangt u ook nog eens per keer een leuke 
vergoeding. Daarnaast hoeft u niet te betalen als u komt helpen, wanneer uw kind ook op 
die dag overblijft. Voor deze functie kunt u contact opnemen met coördinator Linda Pels 
via wissel@broodspelen.nl  
Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar www.broodspelen.nl  

mailto:wissel@broodspelen.nl
http://www.broodspelen.nl/


Wist je dat… 
Wist je dat het Lees Lokaal regelmatig nieuwe boeken 
aanschaft? Nieuw in het Lees lokaal: 

 
Ridder Rik Stippen, strepen en zigzaggen, Vivian French 
Rik logeert op kasteel Hoetendael bij zijn oom Archibald, tante Madelief 
en zijn nichtje Samantha. Rik heeft maar één wens: ridder worden. Met 
hulp van Samantha en Kras de krabbelkraai heeft hij al drie taken voor een 
ridder in opleiding volbracht. De vierde taak zit vol raadsels: Rik moet 
onder andere op zoek naar een begin zonder einde om zijn schild te 
vinden. 
 
 

Freddy & Flo zijn voor niks of niemand bang, Maria Kling 

Freddy en Flo gaan verhuizen! Ze gaan wonen in een appartement vlak bij 
een begraafplaats. Freddy merkt al snel dat hun nieuwe buren 
allesbehalve normaal zijn, maar papa en Flo geloven niet dat ze onder één 
dak leven met een heks, een weerwolf én een vampier. Zelfs niet als heks 
Poppy door het raam vliegt! Dus Freddy heeft bewijs nodig – en snel, 
voordat de vampier hen aanvalt! 
 

 
 

Films die nergens draaien, Yorick Goldewijk 

Spannend, geheimzinnig, geestig en ontroerend: dit boek heeft alles om je 
naar een compleet andere wereld te voeren en je daar totaal in de ban te 
houden! Op dezelfde dag dat Cato ter wereld kwam, heeft haar moeder 
die verlaten. Op zoek naar avontuur en de waarheid over haar moeder, 
wordt Cato meegesleurd op een gevaarlijke reis door tijd en 
herinneringen, recht naar een plek diep in haar hart. Een plek die ze altijd 
voor zichzelf verborgen had weten te houden. Tot ze voor een keuze staat 
die het leven van haar en haar vader voorgoed zal veranderen.  

 
 
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!  
 

http://www.sponsorkliks.com/

