
 
Agenda 
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 
6 december   Vergadering kinderraad 12.00 uur 
22 december  Kerstviering (continurooster) 
23 december  Start kerstvakantie om 12.30 uur/luizenzak mee 
23 december   Het nieuwe Wisseltje komt uit 
26 dec t/m 6 jan  Kerstvakantie 
 

Nieuws van de directie  
Zo langzamerhand schuiven we de feestelijkste maand 
van het schooljaar in: december. Wat is het nu al weer 
gezellig in de school. Door een fijne groep ouders is de 
school mooi versierd, uiteraard allemaal om straks 
Sinterklaas goed te kunnen ontvangen. In de klassen 

hangen al veel mooi gemaakte stoomboten, daar had Sinterklaas de kinderen van groep 1 
t/m 5 om gevraagd. De kinderen hebben werkelijk de allermooiste namen verzonnen voor 
deze nieuwe stoomboot. In dit Wisseltje kunt u meer informatie lezen over wat we op 5 
december gaan doen. 
Daarna gaan we door naar de Kerst. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we dit jaar 
eindelijk weer eens echt Kerst vieren met een warm samenzijn. We kijken er allemaal naar 
uit. Ik wens iedereen een heerlijke decembermaand toe. Geniet met volle teugen! 
 
Dalton: de kinderraad 
In het vorige Wisseltje heeft u kunnen lezen 
dat we gestart zijn met een kinderraad. In 
deze raad zitten in totaal vier kinderen, 
twee uit groep 8 en twee uit groep 7. 
Komende dinsdag staat onze volgende 
vergadering gepland. De vergadering 
bestaat uit twee delen. Eerst vergadert de kinderraad onderling, om hun ervaringen en 
ideeën uit de verschillende groepen met elkaar te delen en tot een gezamenlijk idee te 
komen. Daarna sluit juf Carola aan, om met de kinderraad het idee verder te bespreken en 
te kijken welke stappen er gezet kunnen worden.   



 
Sinterklaas 
Op maandag 5 december zal Sinterklaas, samen met 
zijn Pieten, De Wissel bezoeken. We wachten hem op 
het schoolplein op. Ouders mogen daar natuurlijk bij 
zijn. In de groepen 1 t/m 5 volgen we de uitzendingen 
van het sinterklaasjournaal en we gaan dan ook hard 

aan de slag met het knutselen van prachtige stoomboten. 
Op onze school is een schatkamer ingericht. Sinterklaas ontvangt daar de kinderen 
persoonlijk, heeft tijd voor een gezellig praatje en daarna mogen de kinderen zelf een 
cadeautje uitzoeken. Op deze dag hebben we een continurooster van 8.30 – 14.00 uur, wilt 
u uw kind een lunch meegeven? De Pieten delen die dag wat drinken en iets lekkers uit. 
De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben een gezellige ochtend met surprises. Deze nemen ze 
op maandagochtend 5 december mee naar school. Op vrijdag 2 december hebben we een 
studiedag, dan kunnen de kinderen nog hard aan de slag om er iets moois van te maken.  
 

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 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.  

 
Kerstviering 
Op donderdag 22 december vieren wij Kerst op school met een 
diner. De kinderen hebben deze dag een continurooster tot 
14.00 uur. Vanaf 17.00 uur willen wij jullie sfeervol verwelkomen 
op het plein. Vanaf 17.15 uur worden de kinderen in de klas 
verwacht voor hun kerstdiner. Voor de ouders is er in de school 
op dat moment een hapje en een drankje aanwezig voor een 
gezellig samenzijn. De avond wordt om 18.30 uur in de klassen 
afgesloten, hier kunt u uw kind weer ophalen. 
De kinderen vragen wij deze dag bord, bestek en beker voorzien van naam mee te nemen 
in een tas. In de week voor het kerstdiner zorgen de leerkrachten voor intekenlijsten op de 
deur, hier kunt u of uw kind op inschrijven welk gerecht u voor de klas wil bereiden. 
Om dit alles mogelijk te maken hebben we nog wel wat hulp nodig: 
22 december, overdag, opbouwen en versieren van de kerstlocatie voor ouders. 
22 december, tijdens het diner, helpen met het serveren van een hapje en een drankje. 
Als u dit leuk vindt om te doen kunt u zich opgeven bij: ciska.vansteenis@isobscholen.nl 
 
Praktische zaken 
We merken steeds vaker dat al rond 8.15 uur de eerste kinderen en ouders de school 
binnenkomen. We willen u vragen om tot 8.20 uur te wachten. Dan zijn de leerkrachten in 
de groep en kunnen ze alle kinderen ontvangen. Het op de juiste tijd binnenkomen is een 
echte daltonafspraak, daarom zitten ’s ochtends de deuren niet op slot. 
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In de donkere maanden worden regelmatig kinderen met de auto naar school gebracht. Als 
u daarvoor kiest, wilt u dan uw auto eerst in een parkeervak parkeren en daarna de 
kinderen uit laten stappen? We zien met regelmaat dat een auto op straat voor school 
stopt om de kinderen te laten uitstappen. Daarmee wordt het een onoverzichtelijke 
situatie voor de andere weggebruikers. 
 

Plantenestafette 
Begin november hebben we een prachtige stap gezet 
in het vergroenen van ons schoolplein. Er zijn twee 
plantvakken gemaakt door hardwerkende ouders, er is 
goede grond door het zand gemengd en daarna zijn er 
prachtige planten neergezet onder het toeziend oog 
van de burgemeester. Onder de grond wachten de 
bolletjes tot het voorjaar, dan zullen we ook mooie 
bloemen tussen de planten zien staan. Op school 

hebben juf Ellen en juf Simone hier heel hard aan gewerkt. Zij hebben dit mogelijk 
gemaakt, ondersteund door onder andere Blijer Uitgeest, de dorpsraad en de gemeente 
Uitgeest. De planten zijn gedoneerd door tuincentrum Frits Jansen, dank je wel Dennis. 
Namens alle kinderen en alle leerkrachten: iedereen enorm bedankt voor de bijdrage! 
 
Een bericht uit groep… 
In ieder Wisseltje leest u een bericht van één van de groepen. Vandaag is de Giraffengroep  
aan de beurt:    
Misschien hebben jullie het al gezien, in de giraffenklas wordt heel hard gewerkt. Als de 
kinderen ’s morgens binnen komen, kijken ze meteen op het bord, daar staat aan welk 

onderdeel van de inloop ze deze dag gaan werken. En 
wat zijn de juffen trots, want alle kinderen gaan dan zelf 
aan het werk en helpen elkaar! Dit schooljaar zijn wij in 
de kleutergroepen begonnen met de inloop. Alle 
kinderen werken met hun maatje aan allerlei 
verschillende opdrachten die variëren van 
schrijfoefeningen tot werken met constructiemateriaal 
en van vouwen tot een spelletje. In ongeveer drie weken 

hebben alle kinderen alle opdrachten gedaan en starten we weer met een nieuwe ronde. 
Binnen het Daltononderwijs zijn we in de hogere groepen al lang bekend met ‘binnen is 
beginnen’ en wat zijn wij trots dat ook de jongste leerlingen van de school dit al heel goed 
kunnen! 
 
Nieuws van de MR 
Tijdens de afgelopen vergadering hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Tim de 
Koning. Tim heeft de afgelopen jaren met veel betrokkenheid de vergadering voorgezeten 
We bedanken hem voor zijn inzet en voor zijn goede ideeën rondom onze website. De 
voorzittersrol is overgenomen door Martine Stins. Als nieuw lid hebben we Hilde 
Vredenburg verwelkomd 
 



Vraag van de OR: ouderbijdrage betalen 
Vlak na de zomervakantie heeft u van de ouderraad een brief over de ouderbijdrage 
ontvangen. Op dit moment hebben nog flink veel ouders niet betaald, waarschijnlijk in alle 
drukte vergeten. We willen u vragen om het bedrag snel over te maken, want de uitgaven 
voor Sinterklaas en Kerst zijn al in volle gang. Wilt u voor het eind van de maand betalen? 
 
Nieuws van de peuteropvang 
Maandag 14 november zijn we gestart met de 
voorbereiding op Sinterklaas. En ook daar hoort een Puk 
thema bij: ‘Decemberfeesten met Puk: Sinterklaas’. We 
gaan met de kinderen Sinterklaas liedjes zingen en 
knutselen (bijv. een stoomboot, een zak met wensen, een 
schoentje). Verder lezen we boekjes over Sinterklaas en 
gaan we oefenen als Pieten in de gymzaal (Pietengym). De 
kinderen kunnen dan een echt ‘Pietendiploma’ halen! En natuurlijk mogen de kinderen ook 
hun schoentje zetten op de groep.  
Maandag 5 december is Sinterklaas echt jarig. We vieren het Sinterklaasfeest met een 
groot klassencadeau. Hier kunnen de peuters allemaal fijn mee spelen.  
Voor iedereen een heel gezellig Sinterklaasfeest! 
 
Wist je dat… 

 … het Lees Lokaal het afgelopen jaar ontzettend veel 
nieuwe boeken voor beginnende lezers heeft 
aangeschaft? 

 …. een groot deel van de nieuw aangeschafte boeken zijn uitgeleend aan de kinderen 
van groep 3? Zij hebben tijdens de Kinderboekenweek het Lees Lokaal bezocht, een 
voorstelling van theater Poppekus bekeken en allemaal een leenboek uit mogen 
kiezen. 

 … we de kinderen van groep 3 en hun ouders graag weer terugzien om hun geleende 
boek te komen ruilen? 

 
 
Bericht van De Verkleedkist 
Sinds begin november is er een echte Kinder Mini Bieb geopend op de 
hoek van De Vrede 7 en De Waterdief. 
Alle kinderen kunnen bij De Verkleedkist gratis boeken lenen of ruilen. 
Leuk om eens een kijkje te nemen! 
 

 
Wilt u De Wissel ondersteunen? 
U kunt De Wissel sponsoren door voor een online-aankoop eerst naar 
de website www.sponsorkliks.com te gaan om te zien of deze 
leverancier meedoet. Dan 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/

