
 
Agenda 
26 dec t/m 6 jan  Kerstvakantie 
9 januari   Eerste schooldag van 2023 
16 januari   Vluchtroute lopen 
16 januari   MR-vergadering, 19.30 uur 
17 januari   Vergadering kinderraad 
23 jan t/m 3 feb  Toetsweken Cito 
26 januari   OR-vergadering, 19.30 uur 
27 januari   Het nieuwe Wisseltje komt uit 
 
Zet alvast in uw agenda 
3 + 10 februari  Wisselochtend talent 
 
 
Nieuws van de directie 
Wat was het ontzettend fijn om weer eens ‘ouderwets’ 
kerst op school te vieren. Het was al weer drie jaar 
geleden dat we op deze manier samen zijn gekomen. 
Voor sommige kinderen de eerste keer, voor andere 
kinderen echt lang geleden. Ik heb genoten! Ik heb genoten van het moment dat alle 
kinderen naar school kwamen lopen in hun mooiste kleren, van de muzikanten in de gang. 
De school zag er prachtig uit, zo sfeervol met de lichtjes, de muziek en de prachtige 
kerstversieringen. Ik heb genoten van de kinderen in hun mooie feestelijke kleding en van 
de heerlijke hapjes die ze glunderend van trots mee hebben genomen. Ik heb genoten van 
de gezellige sfeer in de prachtig versierde gymzaal waar veel ouders samen genoten van 
een hapje en een drankje. Dank voor alle hulp! 

 
Ik wens, namens het hele team, alle kinderen en ouders 
een kerstfeest toe dat ook zo veel ruimte biedt om te 
genieten. Te genieten van het hebben van tijd voor elkaar, 
voor het voeren van een fijn gesprek, voor aandacht en 
liefde voor elkaar. Dat zijn meteen ook prachtige 
voornemens voor 2023.  
Tot in het nieuwe jaar! 
 



Tevredenheidsonderzoek 
Iedere paar jaar nemen we onder alle ouders een tevredenheidsonderzoek af. In dit 
onderzoek kunt u door het beantwoorden van een online vragenlijst aan ons laten weten 
waar u tevreden over bent en waar nog ruimte is voor verbetering. De uitkomst van dit 
onderzoek nemen we mee in ons nieuwe schoolplan, het plan voor de komende vier jaar 
waarin alle ontwikkelingen beschreven staan. Dit plan wordt voor het einde van dit 
schooljaar geschreven door de directie en vervolgens besproken in het team en in de 
MR. 
 
We willen u vragen om allemaal dit tevredenheidsonderzoek in te vullen. Hoe meer 
informatie we krijgen, hoe beter we weten waar we onszelf in kunnen verbeteren. 
 
In de bijlage bij ’t Wisseltje vindt u een flyer met alle informatie. U kunt de lijst invullen 
tot 29 januari. 

 
 
Daltonbericht: Wisselochtend talent  

Op 3 en 10 februari staan onze wisselochtenden TALENT gepland. Deze wisselochtenden 
staan in het teken van het talent van u, de ouders (en grootouders, tantes, ooms, neven en 
nichten). Heeft u een talent en wilt u hiermee aan de slag met een groepje kinderen? Dan 
kunnen we u goed gebruiken. U kunt zich aanmelden via mary.tiemeijer@isobscholen.nl   

  
Tijdens beide wisselochtenden gaat u met een groepje kinderen 
ruim een uur aan de slag. De kinderen krijgen van u de tips en 
gaan dan lekker aan het werk met bijvoorbeeld breien, 
mozaïeken, banden plakken of  freerunnen. Als u 
ondersteuning van een leerkracht nodig heeft, dan kunnen we 
dat organiseren. 

  
Toetsweken Cito    
Eind januari starten we met de eerste ronde van de Cito-toetsen. In juni volgt de tweede 
ronde. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van ieder kind. Hiermee volgen 
we de grote ontwikkelingslijn van de kinderen. Deze grote lijn voegt extra informatie toe 
aan onze dagelijkse blik op de kinderen. In het rapport staan de resultaten van deze toetsen 
vermeld. Tijdens de gesprekken in februari en maart worden de resultaten nog verder 
toegelicht.      
  

  

Studiedag     
Heeft u hem al in uw agenda gezet? Op woensdag 5 april zijn de 
kinderen vrij, de leerkrachten hebben dan een studiedag. Deze datum 
zijn we vergeten in de jaarkalender mee te nemen, dus u moet hem er 
zelf even bijschrijven. Deze dag gaan we met het hele team, dus ook de 
kinderopvang, andere kindcentra bezoeken zodat we zien hoe we nog 
beter met elkaar kunnen samenwerken.   
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Vluchtroute lopen 
Ieder schooljaar plannen we twee momenten in waarop we met de kinderen de 
vluchtroute lopen die ze moeten nemen als er een noodsituatie in school is, bijvoorbeeld 
als er brand uitbreekt. Dit oefenen we vlak na de zomervakantie en dit herhalen we na de 
kerstvakantie. Zo zijn de kinderen altijd goed geïnformeerd wat ze moeten doen in een 
spannende situatie. Soms oefenen we dit ook zonder dat de kinderen weten wanneer we 
precies gaan oefenen. We laten dan ook echt het alarm afgaan, zodat de kinderen het 
geluid herkennen. Op school hebben we een aantal collega’s die hun BHV-diploma hebben. 
Zij begeleiden deze oefeningen. 
 
Praktische zaken: herhalingsbericht 
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. 
 
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. 
 
Wisselbieb nog steeds groot succes   

Op twee plekken in de school vindt u onze wisselbieb. Dit is 
een boekenkast met daarin allemaal leuke kinderboeken. Deze 
boeken mogen geruild worden tegen een ander boek, zodat er 
steeds andere boeken in de kast staan. We kunnen aan de 
wisselende collectie goed zien, dat de kast veel gebruikt wordt. 
Daar worden wij blij van, want lezen is niet alleen leuk maar 
ook goed voor alle kinderen. Maak er goed gebruik van! 

 
Een bericht uit groep… 
In ieder Wisseltje leest u een bericht van één van de groepen. Vandaag is groep 4 aan de 
beurt, meester Michel vertelt.  
 
In het kader van kerst een iets ander stukje namens groep 4 dan het gebruikelijke verslag. 
Ik heb toch echt het mooiste beroep dat er is. Ik mag namelijk getuige zijn van kinderen die 
dagelijks vanuit hun gevoel de wereld beleven en vormgeven. Aan het begin van de maand 
was er spanning en plezier over Sinterklaas. Er werd samen meegeleefd met het 
Sinterklaasjournaal en er werd uitgekeken naar cadeautjes. Meteen daarna gingen we met 
zijn allen op weg naar de kerst. In een filmpje zagen we hoe kerst was ontstaan en wat we 
eigenlijk vieren. Ook werd verteld dat Sinterklaas vooral om je eigen wensen gaat en dat 
kerst meer om de wensen van en voor anderen gaat. En daar kwam de puurheid van 



kinderen naar boven. De logica van delen en elkaar helpen zit in de genen van de mens en 
kinderen volgen dat gevoel nog heel vanzelfsprekend. Groep 6 heeft dit al laten zien met 
hun actie voor het kankerfonds. Groep 7 voert op dit moment een prachtige actie voor de 
voedselbank. En in groep 4 ontstond een spontane actie om kerstkaarten te maken voor 
mensen die alleen zijn rond de feestdagen. Trots en blij zie ik het ontstaan. Wij hebben hier 
als leerkrachten niets aan gedaan. De kinderen hebben dit zelf bedacht en uitgevoerd. De 
sociale kant van de mens is in kinderen nog volop zichtbaar en zou een inspiratie voor velen 
kunnen zijn. We koesteren dit op school en proberen kinderen zo te vormen dat ze deze 
prachtige kant nooit verliezen. 
In groep 4 zie ik dagelijks dat er naast het harde werken ook oog is voor elkaar. Het 
groepsgevoel is sterk aanwezig. We doen het samen en met zijn allen proberen we er 
dagelijks het beste van te maken. De kerstgedachte bij uitstek zou ik zeggen. Maar het 
allermooiste is dat ik deze kerstgedachte iedere dag voel bij de kinderen bij ons op school. 
En daarom durf ik te zeggen dat ik het mooiste beroep heb dat er is. Groep 4 wenst u een 
fijne kerst en een jaar vol met deze kerstgedachte. 
 
Nieuws van de peuteropvang 
Het is al bijna Kerstmis en met de peuters zijn we volop bezig 
met kleuren, plakken, verven en versieren van knutsels: een 
kerstboom, een kleurplaat en ook een glazen potje waarin 
een lichtje kan. Ook de groep is versierd met lichtjes, slingers 
en er staat natuurlijk een mooi versierde kerstboom met 
bovenop een piek.  Het thema van deze periode heet: ‘Decemberfeesten met Puk: Kerst’. 
Puk heeft hiervoor feestelijke kleren aangetrokken en hij is daar heel trots op! 
Naast het maken van kerstknutsels, zingen we in de kring kerstliedjes en lezen we voor uit 
boekjes over kerst. Het is een gezellige tijd op de groep! 
Wij wensen iedereen een Gezellig kerstfeest en een gelukkig 2023! 
 
 

Namens alle overblijfkrachten van Brood 

en Spelen, wensen wij u gezellige 

feestdagen en een spetterend 2023 toe. 
 
 

 
 
Wist je dat… 

 ….de leesprestaties van kinderen enorm vooruit 
gaan als zij iedere dag 15 minuten lezen? De woordenschat en leesvaardigheid 
groeien direct! Dit geldt ook zeker voor oudere kinderen. 

 ….geplande leesmomenten kinderen helpen om echt te gaan lezen? Overleg samen 
met uw kind(eren) op welke momenten er in de vakantie wordt gelezen. 

 ….recepten (voor)lezen en uitvoeren een goede oefening van begrijpend lezen is? 


