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Agenda 
29 + 30 mei  Hemelvaart, alle kinderen vrij 
2 t/m 13 juni  Toetsweken Cito 
3 juni    MR-vergadering om 20.00 uur 
9 + 10 juni   Pinksteren, alle kinderen vrij  
12 juni   Sportdag 
15 juni   Vaderdag 
18 juni   OR-vergadering om 20.00 uur 
23 t/m 27 juni  Kwartiergesprekken 
26 juni   Sponsorloop 
27 juni   Nieuwe Wisseltje gaat mee 
28 juni   Oud Papier 
1 juli    Musical groep 8 
3 juli    Rapport mee 
3 juli    Laatste schooldag tot 12.00 uur 
 
 
Nieuws van de directie 
Wat gaat de tijd toch ontzettend snel. Dit is alweer het 
één na laatste Wisseltje van het schooljaar. Vlak voor 
de zomervakantie krijgt u van ons nog één keer een 
Wisseltje mee. Hierin kunt u dan alles lezen over de 
groepsindeling van volgend schooljaar. 
In deze laatste periode staat er veel op de planning. 
Binnenkort starten we weer met onze Citotoetsen, om 
de vooruitgang van de kinderen goed te kunnen volgen. De resultaten van deze 
toetsen vindt u terug op het rapport.  
Naast de toetsen staan er ook nog veel leuke dingen te gebeuren. We hebben nog 
een sportdag op de planning staan, er wordt nog een sponsorloop voor het nieuwe 
schoolplein gehouden en natuurlijk wordt het schooljaar weer afgesloten met de 
musical van groep 8. Kortom, nog een paar drukke en gezellige weken! 
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Toetsweken Cito 
Vanaf 2 juni is het weer toetsperiode voor groep 2 t/m 7. We gaan de laatste Cito-
toetsen van het schooljaar maken. De kinderen maken toetsen voor taal, rekenen, 
begrijpend lezen en spelling. De resultaten van deze toetsen zullen op het 
eindrapport vermeld worden.  
 
 

Groep 8 naar Amsterdam 
Op maandag 26 mei gaan de kinderen van groep 8 
genieten van een dagje Amsterdam. Op het 
programma staat in ieder geval een rondvaart door 
de grachten. Daarnaast nemen ze vaak een kijkje 
op de Dam, bij de Papegaaiekerk, het Waterlooplein 
en bij het Auschwitz monument. Natuurlijk wordt er 
ook even gestopt bij Van der Linden voor een lekker 
ijsje en mogen de kinderen kort winkelen in de 

Kalverstraat. We wensen de kinderen en de begeleiders een prachtige dag toe. 
 
 
Sportdag 
Op donderdag 12 juni organiseren we een sportdag voor de 
kinderen van groep 3 t/m 8 op de sportvelden van FC Uitgeest. U 
heeft hier al een brief over ontvangen met de informatie.              
‘s Ochtends gaan de kinderen van groep 3, 4 en 5 sporten onder 
leiding van kinderen van groep 8. In de middag zijn de kinderen 
van groep 6, 7 en 8 aan de beurt. Wij leggen deze dag de nadruk 
op sportiviteit. We kunnen nog wel wat ouderhulp gebruiken. U 
kunt zich opgeven bij de leerkracht. 
 

Nieuwe methode Grip op lezen, na vakantie. 
Na de zomervakantie gaan we starten met een nieuwe 
methode voor begrijpend lezen. De methode Grip op 
lezen is voor groep 4 t/m 8. Begrijpend start in groep 4 
vanaf de kerstvakantie, daarom in groep 4 dit schooljaar 
al begonnen met de nieuwe methode. De methode en 
helemaal van deze tijd, met ondersteuning via het digitale 
schoolbord. En dankzij onze kaftouders zijn alle boeken 
al gekaft! 

 
De Wissel beweegt…beweegt u mee? 
De aanvraag voor schoolplein 14 is afgerond en onze wensen zijn gestuurd naar 
NIJHA. Zij gaan het ontwerp maken voor de drie spelen die gekozen zijn. Er komt 
een vak met doelspelen, dus lijnen van een voetbalveld, een rechte atletiekbaan en 
een speelcirkel. Die worden met een speciale coating op het schoolplein 
aangebracht. De werkgroep heeft ook een aanvraag gedaan bij Gezondeschool.nl. 
Vanuit het rijk worden een aantal scholen gesponsord om van hun schoolplein een 
gezond plein te maken. We hopen natuurlijk dat we uitgekozen worden…  



 
 

Sponsorloop voor het schoolplein.  
Op donderdagmiddag 26 juni gaan we een sponsorloop 
houden voor het schoolplein. We gaan rondjes rond de 
school lopen van ongeveer 500 meter. Voor een veilige 
sponsorloop hebben we een aantal hulpouders nodig. 
U ontvangt bij het Wisseltje een verzoek hiervoor. 
Binnenkort krijgen alle leerlingen een sponsorbrief mee. 
We hopen dat de kinderen zoveel mogelijk geld gaan 
ophalen, zodat we weer een stukje van het plein 
kunnen gaan realiseren.  
 
 
 

Wisselochtend 

Woensdag 28 mei is het weer wisselochtend. 
Vorig schooljaar hebben de kinderen een ochtend lesgegeven en dat was zo’n 
succes dat we het deze ochtend gaan herhalen. De komende week bereiden 
groepjes kinderen lessen voor om in hun eigen of in een andere klas te gaan geven.  
Ze mogen daarbij zelf initiatief nemen, maar het kan ook zijn dat een klas of 
leerkracht een verzoek neerlegt dat door de leerlingen uitgewerkt kan worden. 
  

De nieuwe website 
Inmiddels draait onze nieuwe schoolsite 
alweer een aantal weken. Veel ouders 
hebben zich inmiddels geregistreerd op de 
site, maar we missen ook nog veel ouders. 
Om de nieuwe mogelijkheden van de site 
optimaal te benutten is het voor ons 
noodzakelijk dat u zich aanmeldt op ons 
ouderportaal. Het ouderportaal kunt u 
vinden op onze site 
www.dewisseluitgeest.nl.  
De problemen met betrekking tot het 
inloggen zijn inmiddels verholpen, maar voor de zekerheid nog even de juiste 
procedure: 

 De eerste keer dat u het ouderportaal bezoekt kunt u onder het inlogblokje uw 
e-mailadres registreren.  

 U krijgt dan een mail toegestuurd waar een link in zit waarmee u kunt 
registreren.  

 Na deze registratie moeten wij uw account toegang verlenen. We proberen de 
accounts binnen twee dagen te activeren. 

 Pas als dit gebeurd is, kunt u op de site inloggen! 

 De eerste keer dat u inlogt na registratie (u maakt dan nog steeds gebruik van 
de u toegestuurde code) is het belangrijk dat u bij de persoonlijke gegevens 
aangeeft wie uw kinderen zijn en in welke groep ze zitten. U kunt dan ook uw 

http://www.dewisseluitgeest.nl/


wachtwoord veranderen in een wachtwoord van uw eigen keuze. Deze acties 
kunt u uitvoeren in het eerste blokje, linksboven, van uw persoonlijke 
startscherm. 

We zouden het op prijs stellen als u voor 1 juni zou willen inschrijven op ons 
ouderportaal.  
Voor vragen kunt u terecht bij de directie of meester Michel. 
 

 
Passend Onderwijs 
In de komende Wisseltjes informeren we u telkens 
over de nieuwe wet op het passend onderwijs. In het 
vorige Wisseltje ging het over de zorgplicht van de 
scholen. Dit keer gaat het over het 

samenwerkingsverband. 
Alle basisscholen in deze regio werken samen binnen het samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs IJmond. Binnen dit verband zijn een aantal belangrijke 
afspraken gemaakt: 

 De basiszorg voor alle leerlingen moet aan een minimum eis voldoen; 

 Iedere school moet beschrijven hoe de extra ondersteuning voor 
zorgleerlingen is geregeld; 

 De procedure die door de school gevolgd moet worden om extra zorg in te 
kopen is vastgelegd; 

 Er is beschreven op welke manier de extra gelden worden ingezet. 
Het samenwerkingsverband heeft dit afgelopen schooljaar een aantal 
scholingsmomenten verzorgd voor directie en intern begeleiders, zodat er op 
schoolniveau al afspraken gemaakt kunnen worden. Deze informatie zal geleidelijk 
ook doorgegeven worden aan de leerkrachten. 
 

 
Afscheid juf Lies 
Na maar liefst 41 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, gaat 
onze juf Lies aan het einde van het schooljaar met pensioen. We 
laten haar met pijn in ons hart gaan, want wat zullen we haar 
missen! Maar natuurlijk gunnen we Lies ook van harte om lekker 
van haar vrije tijd te gaan genieten, samen met haar man Jaap. 
We gaan vlak voor de zomervakantie met alle kinderen van de 
school afscheid van Lies nemen. Dit zal een bijzondere dag 

worden. Over deze afscheidsdag met de kinderen en de afscheidsreceptie voor de 
ouders en oud-collega’s krijgt u van ons op een later tijdstip nog meer informatie. 
Nu houden we het nog even geheim. 
 
 
Muts kwijt van Esmee Hollenberg  
Esmee uit groep 3 is haar zelfgemaakte muts kwijt. Heeft iemand hem misschien 
ergens gezien? Bij groep 3 hangt een foto. 


