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Agenda 
 
18 t/m 22 november  Kwartiergesprekken 
27 november   OR vergadering, 20.00 uur 
5 december   Sinterklaasfeest, continurooster! 
7 december   Oud papier 
13 december   Het nieuwe Wisseltje gaat mee 
 
Nieuws van de directie 
Het Sinterklaasfeest staat weer voor de deur. 
Morgen komt de Goedheiligman aan in Nederland 
en daarmee begint voor veel kinderen een leuke 
en spannende tijd. In dit Wisseltje staat een artikel 
van de GGD met goede tips hoe deze periode zo 
gezellig mogelijk gevierd kan worden, zonder al te 
veel spanning voor de kinderen. 
Op school gaan we natuurlijk ook genieten van dit 
echte kinderfeest. Binnenkort wordt de school 
weer mooi versierd en daarvoor zijn we nog op 
zoek naar ouders die ons daar bij willen helpen. U 
kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van 
uw kind. Wij gaan er samen met Sinterklaas en zijn Pieten weer een mooie periode 
van maken. Ik wens u alvast heel veel plezier toe (met misschien wel een paar 
pakjes…). 
 
 
Verlof voor juf Dagmar 
Onze juf Dagmar van groep 3 gaat met ingang van komende maandag 18 
november met zwangerschapsverlof. Op advies van de verloskundige gaat haar 
verlof wat eerder in dan verwacht. We wensen Dagmar een fijn verlof toe en 
wachten in spanning af wat het zal worden, een jongen of toch een meisje. 
De ouders van groep 3 worden geïnformeerd over de vervanging. 
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Kwartiergesprekken 
Volgende week zijn de oudergesprekken. Indien u nog niet ingetekend heeft, kunt u 
dat maandag alsnog doen. In deze gesprekken staat het welbevinden van uw kind 
centraal. 

 
Sinterklaas   
We hebben vernomen dat Sint met enkele Pieten de school een 
bezoek zal brengen. Op donderdag 5 december zullen we Sint 
verwelkomen. Wij draaien deze dag een continurooster. Dat 
betekent dat alle kinderen op school zullen blijven tussen de 

middag en dat de kinderen vanaf 14.00 uur vrij zijn. De kinderen moeten voor deze 
dag een lunchpakketje meenemen. Ze eten met de leerkracht in de klas en er is dus 
geen overblijfkaart nodig.  
 
 
Bureau Halt in groep 8  
Bureau Halt komt op 26 november een gastles geven in 
groep 8. Het gaat over vuurwerk. Met deze gastles willen 
we kinderen bewust maken voor de gevaren van 
vuurwerk en de consequenties laten weten als zij zich 
niet aan de regels met betrekking tot vuurwerk houden.  
 

 
Nieuws van de Daltoncoördinatoren 
Het Daltononderwijs in Nederland kent nu 6 kernwaarden. Vanuit 
deze waarden geven Daltonscholen vorm en inhoud aan het 
onderwijs.  
In de afgelopen decennia zijn we in het Nederlandse 
Daltononderwijs vertrouwd geraakt met het hanteren van drie 
kernwaarden: Vrijheid in gebondenheid/Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen (1), Samenwerken (2) en Zelfstandigheid (3). Deze waarden zijn en 
blijven van belang en worden aangevuld met drie kernwaarden: 
Effectiviteit/doelmatigheid (4), Reflectie (5) en Borging (6). 
In de komende zes “Wisseltjes” zullen wij iedere keer één van de zes kernwaarden 
toelichten. 
Deze keer: Effectiviteit/doelmatigheid  
Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en 
middelen. Wij gebruiken hiervoor de Daltontaak. De taak wordt ingezet om de 
kinderen vaardigheden en kennis bij te brengen. Daarnaast biedt de taak de 
kinderen de gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen van hun 
leerproces (om goed te plannen). Een taak op maat (passend bij het niveau van de 
leerling) zorgt voor een goede werkhouding. 
 
Begrijpend lezen 
Het leerteam taal houdt zich momenteel bezig met het zoeken naar een nieuwe 
methode voor begrijpend lezen. Op dit moment  zijn er drie methodes geselecteerd 
die uitgeprobeerd worden in de groepen 4 t/m 8. De planning is om voor het einde 
van dit kalenderjaar een keuze te maken.  
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Media Masters 
Van 22 tot en met 29 november doen de groepen 7 en 8 mee met Media Masters. 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid laten duizenden leerlingen zien hoe 
mediawijs ze zijn in Media Masters 2013, het super spannende mediawijsheid spel 
voor groep 7 en 8. 
Kinderen zijn steeds jonger zeer vaardig op het gebied van media. Dit biedt veel 
kansen, maar vergt ook kritische vaardigheden. Media Masters biedt het onderwijs 
een creatieve en laagdrempelige manier om met mediawijsheid aan de slag te 
gaan. 
Media Masters is een interactieve ervaring die gedurende een week onafhankelijk 
van niveau, voorkennis en achtergrond door leerlingen gespeeld kan worden. 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid gaan leerlingen dagelijks aan de slag met 
media. Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. De afleveringen 
laten niet alleen een spannend verhaal zien, maar behandelen ook diverse 
mediawijsheid thema’s. Daarnaast gaan leerlingen 
klassikaal aan de slag met opdrachten over media en 
moeten ze thuis Mediamissies oplossen. Door deze 
missies leren ze op een uitdagende manier over media. 
Met hulp van opvoeders, leerkrachten en bibliotheken 
ervaren kinderen de kansen van media, maar zullen ze 
ook alert moeten zijn en een kritische blik nodig hebben. 
 Alle kinderen die Media Masters spelen, behalen aan 
het einde van de week de titel ‘Media Master’. Het is geen test, je bent al geslaagd 
als je het spel uitspeelt.  

Bericht van Sinterklaas 

Hallo kinderen en ouders van Uitgeest.  

Ik wil jullie vertellen dat ik zondag 17 november naar 
Uitgeest kom varen. Als de boot geen pech krijgt, kom ik om 
13.00 uur aan in de gemeentehaven aan de Meldijk. 

Ik hoop jullie allemaal te verwelkomen. Tot zondag! 

Groeten van Sint en zijn Pieten.  

 

GGDFlits    
De spannendste tijd van het jaar komt er weer aan. Sint Maarten, Kerst, maar 
vooral het Sinterklaasfeest is voor de meeste jonge kinderen erg spannend. Hoe 
zorg je er nou voor dat het geen stressperiode wordt, maar een fijne tijd met veel 
gezelligheid? Voldoende slaap en niet te vroeg met alle feestelijkheden beginnen 
zijn goede tips. Maar er zijn meer zaken om rekening mee te houden en daarom 
hebben wij de belangrijkste do’s en don’ts voor u op een rijtje gezet. Kijk hiervoor op 
http://www.ggdkennemerland.nl/media/13365/infotekst-sinterklaasstress.pdf. 
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“Kindervreugd” Sinterklaasfeest  
Op zaterdag 23 november 2013 brengt de Goedheiligman 
met zijn pieten zoals elk jaar een bezoek aan de speeltuin. 
Het wordt een spetterend feest met gezellige spelletjes, 
lekker veel dansen én natuurlijk voor iedereen een leuk 
cadeautje. De ochtend begint om 9.45 uur in het clubgebouw aan de Middelweg in 
Uitgeest en om 12.30 uur is het feest weer afgelopen. Leden van de vereniging 
kunnen gratis naar binnen en aan niet-leden wordt een kleine bijdrage van 3 euro 
gevraagd. 
 
Vooraf opgeven 
Kinderen die hierbij aanwezig willen zijn moeten 
van te voren worden opgegeven via internet. Dit 
kan via www.inschrijven.speeltuinuitgeest.nl en is 
mogelijk van woensdag 13 november tot en met 
donderdag 21 november om 17.00 uur. 
 
Na de intocht naar de Sinterklaasdisco 
Na de intocht van Sinterklaas gevolgd te hebben op televisie is het natuurlijk 
helemaal te gek om te vieren dat de Goedheiligman weer in ons land is. Op 
zaterdag 16 november 2013 is er daarom de swingende Sinterklaasdisco bij 
“Kindervreugd”. Vanaf 15.00 uur gaan we anderhalf uur lang zingen en springen op 
Sinterklaasmuziek, met superleuke special effects. 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.speeltuinuitgeest.nl of stuur een mail 
naar info@speeltuinuitgeest.nl. 
 
 
Gymmen 
Gymvereniging Unitas organiseert 
verschillende sportactiviteiten voor 
diverse leeftijdsgroepen. Ook in onze 
gymzaal worden er lessen gegeven. 
Lekker dichtbij dus. In onderstaand 
rooster ontdekt u de mogelijkheden. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw Rumphorst of 
mevrouw Krom. 
 
 
Studiedag 
De volgende studiedag van het team 
staat gepland op maandag 13 januari 
2014. Deze dag hebben de kinderen 
vrij. Helaas is deze datum niet in de 
geheugensteun terecht gekomen. 
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