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Agenda 
7 oktober   Start Kinderboekenweek 
15 oktober  Vergadering ouderraad 
16 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek 
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 
26 oktober  Luiscontrole 
27 oktober  NIO groep 8 
30 oktober  Wisselochtend 
31 oktober  Oud Papier 
2 t/m 6 november VO gesprekken groep 8 
3 november  Drempelonderzoek groep 8 
6 november   Wisselochtend 
11 november  Studiedag, alle kinderen vrij  
11 november  Sint Maarten 
13 november  Het nieuwe Wisseltje gaat mee 
18 november  Open dag 
 
Nieuws van de directie 
Het is u vast al opgevallen, de ramen van de school zijn opnieuw beschilderd. De 
mannetjes die u op de ramen ziet staan, horen bij onze nieuwe methode: Staal 
spelling. Ieder mannetje staat voor een andere spellingregel. De nieuwe methode 
voor spelling leert kinderen bij ieder woord na te denken over de spellingregel die er 
bij hoort. Zo leer je steeds beter spellen en kun je straks schrijven zonder fouten. 
Sinds de zomervakantie zijn we gestart met deze methode. Zowel voor de kinderen 
als de leerkrachten is het best even wennen. De lessen gaan op een andere manier 
dan bij de oude methode en er wordt ineens veel uitgebreider stil gestaan bij de 
spellingregels. Maar nu, na een aantal schoolweken, merkt iedereen dat het al steeds 
beter gaat. De leerkrachten worden bedreven in deze manier van lesgeven en de 
kinderen kennen al meer spellingregels uit hun hoofd. 
Als in januari en februari de Citotoets spelling is afgenomen, weten we of de methode 
ook bijdraagt aan hogere resultaten. Wat we nu zien in de dictees is al veelbelovend. 
Op deze plaats wil ik ook meteen de ouders bedanken die al deze mannetjes op de 
ramen hebben geschilderd. Het was een enorme klus, maar de school ziet er weer 
fantastisch uit! Sarita, Susan en Slauka, ontzettend bedankt. 
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Van 7 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. We hebben een aantal leuke 
activiteiten voor de kinderen en ouders gepland.  
 Op woensdag 7 oktober openen we de Kinderboekenweek met een 

puzzeltocht door de school. De kinderen beantwoorden in iedere groep rare 
vragen , waarmee ze letters kunnen verdienen. Van die letters maken ze een 
zin.  

 In de afgelopen wisselmiddagen hebben de leerlingen al leuke dingen gedaan 
rondom het thema. U ziet hiervan de resultaten tijdens de afsluiting.  

 In de vitrine willen we rare uitvindingen of dingen verzamelen. Heeft uw kind 
of u zelf iets vreemds, dan kan dat mee naar school genomen worden voor de 
vitrinekast.   

 Er is voor de leerlingen een uitvindwedstrijd. Ze mogen zelf een goede 
uitvinding bedenken voor school of thuis. In iedere klas kiezen we de drie 
beste uitvindingen. Een jury kiest de winnaar per klas.  

 Een jaarlijks terugkerend festijn is de voorleeswedstrijd. Leerlingen van groep 
7 en 8 mogen meedoen om de beste voorlezer van de school te kunnen 
worden.  

 Op vrijdag 16 oktober is afsluiting van de Boekenweek. Bij goed weer gebeurt 
dit buiten op het plein. We doen de prijsuitreiking van de voorlees- en 
uitvindwedstrijd en zingen en dansen met z’n allen het ‘raar maar waar’ lied. 
We hopen dat veel ouders komen kijken. 

 Aansluitend organiseren we een kinderboekenmarkt. Kinderen mogen daar 
hun eigen kinderboeken verkopen. Daarvoor nemen ze op vrijdagochtend hun 
tas met boeken mee naar school. Ieder boek is geprijsd en na de pauze wordt 
de boekenmarkt ingericht. Het is handig een bakje met wat wisselgeld mee te 
geven. De verkoop start rond 12.00 uur en zal om 13.00 uur eindigen. Ook is 
er in iedere groep een kleine tentoonstelling van het gemaakte werk rondom 
het thema.  

 
Groep 8 
De komende weken staan voor groep 8 al een beetje in het teken van het voortgezet 
onderwijs. Op 27 oktober wordt de NIO-toets bij de kinderen afgenomen. Deze toets 

geeft een indicatie van het IQ. Een week later, op 3 november, wordt 
het drempelonderzoek afgenomen. Dit onderzoek kijkt naar de 
leervorderingen. Beide gegevens, gecombineerd met de resultaten 
die de kinderen de afgelopen jaren hebben gehaald op de 
Citotoetsen en de methodetoetsen, geven een breed beeld van de 
mogelijkheden van ieder kind. In de week van 2 t/m 6 november 
bespreekt meester Henk deze mogelijkheden met de ouders. 
Maandag 26 oktober hangt de intekenlijst voor de gesprekken bij de 

deur van groep 8. 



Wisselochtend 
Voorafgaand aan de Kinderboekenweek hebben we onze eerste wisselmomenten 
van het schooljaar gehad. Het onderwerp was toen ‘raar maar waar’, om alvast aan 
te sluiten bij het thema van de Kinderboekenweek. De volgende twee 
wisselochtenden staan al weer gepland, nu staan ze in het teken van Sint Maarten. 
Alle leerkrachten bieden een lampion aan en de kinderen mogen zelf kiezen welke 
lampion ze willen maken. De kinderen van groep 8 mogen kiezen of ze zelf een 
lampion willen maken, of dat ze willen helpen in de andere klassen.  
 
Studiedag 
Op woensdag 11 november hebben de leerkrachten van De 
Wissel een studiedag. Deze studiedag is een gezamenlijke dag 
met scholen uit Akersloot en Castricum die werken voor 
hetzelfde bestuur. Dit jaar zijn alle leerkrachten van deze zes 
scholen uitgenodigd op De Wissel. We hebben dit jaar een 
interessante spreker uitgenodigd. Daarna gaan we in groepen uit elkaar om 
verschillende onderwerpen wat verder uit te diepen. De kinderen zijn deze dag vrij. 
 
Voordeur gesloten 
In de MR is de afgelopen vergadering gesproken over het sluiten van de voordeur 
onder schooltijd. We willen voorkomen dat er zomaar vreemde mensen de school 
binnen komen lopen en uiteraard willen we de kinderen juist binnen de school houden 
en zorgen dat ze niet weglopen. Afgesproken is dat de voordeur van 9.00 – 12.00 uur 
en van 13.15 – 15.15 uur dicht is. Als u tijdens deze tijden naar binnen wilt, kunt u het 
beste de ingang via het schoolplein gebruiken, naast het lokaal van meester Henk. 
Daarnaast zorgen we ervoor dat de twee hekken op het schoolplein tijdens het 
buitenspelen gesloten zijn. 
 
Website 
Met ingang van dit schooljaar gaan we langzamerhand steeds minder brieven 
meegeven op papier en steeds vaker via de mail. Vrijwel alle ouders hebben zich nu 
aangemeld op onze website en zitten op deze manier in de mailgroep van school. Nu 
is dan ook het moment aangebroken dat we steeds vaker op deze manier gaan 
communiceren. Heeft u inmiddels een ander mailadres, vergeet dit dan niet op de 
website van de school te wijzigen. Voorlopig blijven we ’t Wisseltje ook nog op papier 
meegeven, we hebben begrepen dat het toch wel handig is omdat de papieren versie 
opgehangen kan worden. Maar u kunt hem wel al digitaal lezen. Leuke nieuwtjes 
zetten wij regelmatig op Facebook, u kunt ons vinden onder Obs De Wissel.  
 
HVO-lessen in groep 6 en 7 
Sinds de zomervakantie hebben we iedere dinsdagmiddag een extra juf op school. 
Haar naam is Elsbeth Fontijn en zij geeft HVO-les. HVO is een afkorting van 
Humanistisch Vormings Onderwijs. In deze lessen wordt onder andere aandacht 
besteed aan: sociaal-emotionele ontwikkeling (bijv. vriendschap, communicatie, 
gevoelens), culturele oriëntatie (bijv. anders dan anders, wat geloof jij, kunst) en 
maatschappelijke oriëntatie (kinderrechten, braaf – brutaal – beleefd). Tijdens de 
lessen wordt er niet alleen gesproken over deze onderwerpen, de kinderen krijgen 



ook schrijfopdrachten, doen rollenspelen of ze gaan knutselen. Samenwerken is bij 
deze lessen een heel belangrijke vaardigheid. 
 

Schoolplein ‘De Wissel beweegt… beweegt u mee?’ 
 

Het nieuwe speeltoestel is besteld! 
 
In het vorige Wisseltje vertelde ik u dat de werkgroep 

schoolplein bij elkaar zou komen om de mogelijkheden voor aanschaf te bekijken. De 
dag daarna kondigden ze mooi nieuws aan: er is genoeg geld om het uitgekozen 
speeltoestel nu te gaan bestellen. De bestelling is inmiddels gedaan, u kunt het 
ontwerp bekijken op de tafel bij de ingang van de school. De verwachting is dat het 
speeltoestel eind oktober of begin november geplaatst kan worden. Dat is al heel 
snel. Wij hebben er zin in! Het hekwerk rond het voetbalveld is onze volgende klus. 
 
Open dag 
Dit schooljaar hebben wij maar liefst twee open dagen voor ouders die nog op zoek 
zijn naar een school voor hun kind. De eerste open dag staat gepland op woensdag 
18 november, de tweede op maandag 14 maart.  
Kent u nog gezinnen met jonge kinderen in de straat, wilt u deze datum dan alvast 
eens opnoemen? Binnenkort zullen wij dit ook delen via Facebook. 
Tijdens de open dag zullen de nieuwe ouders ontvangen worden door leerlingen van 
groep 8. Daarna wordt de rondleiding verzorgd door de directie van de school. 
 
Info over zorg op De Wissel 
In het vorige Wisseltje hebben we u iets meer verteld over de 
zorgroute binnen onze school. Vandaag krijgt u nieuwe 
informatie over de zorg die we aan uw kind geven. 
Aflevering 2: Lezen 
Als uw kind uitvalt met lezen dan wordt dat gesignaleerd door 
de leerkracht in de groep. Dat kan door middel van het gewone werk, de 
methodetoetsen of uitval bij de CITO-toets lezen of begrijpend lezen. De leerkracht 
geeft de leerling dan extra ondersteuning in de groep. Dat kan bijvoorbeeld door 
tijdens leestijd extra met uw kind te gaan lezen of de tekst van de begrijpend leesles 
van te voren al door te nemen met het kind. Als deze aanpassingen in de klas 
onvoldoende resultaat hebben, bespreekt de leerkracht uw kind met de Intern 
Begeleider (IB-er) om naar andere oplossingen te zoeken. We hanteren hierbij het 
landelijke protocol ‘leesproblemen en dyslexie’. 
Als ook deze extra aandacht niet voldoende is, wordt uw kind ingebracht in het 
zorgteam. De leerkracht zal dat altijd vooraf met de ouders bespreken. In het 
zorgteam bespreken de leerkracht, de IB-er, de directeur en een begeleider van het 
samenwerkingsverband wat de beste oplossing is voor uw kind. Zo kan het zijn dat 
een kind nog intensievere leesbegeleiding krijgt (zowel in de klas als thuis) of dat er 
een extra onderzoek gedaan wordt naar de oorzaken van de leesachterstand.  
Als er dyslexie wordt geconstateerd, dan krijgt uw kind altijd meer tijd om toetsen te 
maken en mag er gewerkt worden op een vergrote versie van de toets. Dit maakt het 
lezen voor kinderen met dyslexie wat makkelijker. 
 


