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Agenda 
16 t/m 20 november  Kwartiergesprekken 
18 november   Open dag voor nieuwe ouders 
19 november   Officiële opening nieuw speeltoestel 
20 november   School versieren voor Sinterklaas 
23 november   Vergadering Ouderraad, 20.00 uur 
4 december   Sinterklaas vieren  
4 december   Het nieuwe Wisseltje gaat mee 
 
Nieuws van de directie 
Wat zijn we er blij mee, ons nieuwe speeltoestel op het plein! Na ruim twee jaar 
sparen, hadden we eindelijk voldoende geld bij elkaar om een speeltoestel uit te 
kiezen en te laten plaatsen. En vanaf het moment dat het er staat, is het één groot 
succes. Kinderen uit alle groepen spelen door elkaar en met elkaar. Het is voor ons 
als leerkrachten echt genieten als we er naar staan te kijken. 
Aanstaande donderdag wordt 
het speeltoestel officieel 
geopend. Tijdens de opening 
krijgen de kinderen een 
demonstratie te zien van alle 
mogelijkheden die het 
speeltoestel hen biedt. 
Verderop in dit Wisseltje leest u 
meer informatie over de 
opening.   
Ik wil op deze plek even de spot 
richten op al onze sponsoren 
die dit speeltoestel mogelijk 
hebben gemaakt. Om te 
beginnen natuurlijk alle ouders 
die hun kind hebben 
gesponsord bij de sponsorloop. En daarnaast alle lege flessen die u voor ons heeft 
gespaard. Verder hebben we nog vele bedrijven en particulieren die geld of spullen 
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beschikbaar hebben gesteld, onder andere voor de loterij. We zijn iedereen 
ontzettend dankbaar voor hun bijdrage. Vanuit de grond van mijn hart zeg ik dan ook: 
dank jullie wel! De werkgroep gaat nu bekijken hoe we een hek om het voetbalveld 
kunnen realiseren. 
 

Kwartiergesprekken groep 1 t/m 7 
Komende week staan de kwartiergesprekken gepland. De 
afgelopen week heeft u zich voor deze gesprekken 
ingeschreven via een lijst op de klassendeur. We wilden u 
dit keer via onze website uitnodigen, zodat de inschrijving 
digitaal zou plaatsvinden. Helaas zitten er nog een paar 

kinderziektes in het programma, zodat we de inschrijving nog niet digitaal konden 
organiseren. We zijn in overleg met het bedrijf achter onze website om deze fouten 
eruit te halen. We hopen dat we de oudergesprekken in februari wel digitaal kunnen 
gaan plannen. 
Tijdens de kwartiergesprekken hoort u van ons hoe het met uw kind gaat op dit 
moment. De meeste nadruk ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar u krijgt 
uiteraard ook te horen hoe de ontwikkeling op de belangrijkste vakken verloopt. 
Daarnaast willen we graag van u horen of uw kind met plezier naar school gaat. 
 
Open dag voor nieuwe ouders 
Op woensdag 18 november stellen we de school weer open voor nieuwe ouders die 
op zoek zijn naar een school voor hun kind. De open dag duurt van 9.00 – 12.30 uur. 
Kent u nog ouders die op zoek zijn naar een school? Wilt u deze datum dan aan hen 
doorgeven? Mogelijk heeft uw kind ook een kleurplaat mee naar huis genomen die 
bij de open dag hoort. Zou u deze willen ophangen voor een raam?  
 
Opening nieuwe speeltoestel  
Op donderdagmiddag 19 november staat de officiële 
opening van het speeltoestel op het programma. De 
hele middag zullen er onder schooltijd mini-workshops 
free-running gegeven worden. De kinderen van de 
bovenbouw krijgen dan uitleg op welke manier ze het 
speeltoestel kunnen gebruiken en mogen dit ook direct 
uitproberen. Om 15.00 uur zal de echte officiële handeling plaatsvinden. Dan staan 
we met alle kinderen op het plein voor de opening én een coole demonstratie van 
……...? Alle ouders zijn hierbij van harte welkom. Komt u ook even kijken? 
 
School versieren voor Sinterklaas 
Op vrijdagavond 20 november gaan we de school versieren naar aanleiding van ons 
Sinterklaasthema. We kunnen nog wel een paar extra handen bij dit versieren 
gebruiken. Als u ons wilt komen helpen, kunt u een mailtje sturen naar 
info@dewisseluitgeest.nl. We beginnen om 19.30 uur. 
 
HVO-les 
Twee weken na de zomervakantie zijn groep 6 en 7 gestart met de lessen 
Humanistisch Vormings Onderwijs. Deze lessen worden gegeven door Elsbeth 
Fontijn. Zij bespreekt met de kinderen veel verschillende onderwerpen, vaak passend 
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bij de actualiteit. Zo stond laatst de vluchtelingenproblematiek centraal. Samen met 
de kinderen bekijkt Elsbeth dit onderwerp van alle kanten en helpt de kinderen zich 
een mening te vormen. Tijdens de HVO-lessen staat dit altijd centraal, hoe kijkt ieder 
kind naar de wereld om zich heen. De meeste kinderen vinden de HVO-les leuk en 
interessant. Ze geven zelf aan dat ze er veel van leren. 
 

Belang van voorlezen 
Op school besteden we dagelijks veel tijd aan de taal- en 
leesontwikkeling van de kinderen. We lezen bijna dagelijks 
voor, geven goede taal- en spellinglessen (met onze nieuwe 
methode!) en stimuleren daarbij de woordenschatontwikkeling. 
Maar dat is voor veel kinderen vaak nog net niet genoeg. We 
willen u dan ook vragen om thuis ook aandacht aan de 
taalontwikkeling van uw kind te besteden. Dat kan heel 
eenvoudig door iedere dag even voor te lezen. Op deze manier 
komen de kinderen extra in aanraking met taal en lezen. In het 
volgende Wisseltje zullen we ook een aantal leuke boekentips 
geven. 

 
Info over zorg op De Wissel 
Aflevering 3: Spelling 
Als uw kind uitvalt met spelling, dat wordt dat gesignaleerd door de leerkracht in de 
groep. Dat kan door middel van het gewone werk of de methodetoetsen. De 
leerkracht geeft uw kind dan extra ondersteuning tijdens de les. Met onze nieuwe 
methode wordt er veel klassikaal geoefend en daarna maken ze nog een bladzijde in 
hun spellingwerkboek. De kinderen die hier nog moeite mee hebben, zitten dan aan 
de instructietafel en maken delen van de les samen met de leerkracht. Zo oefenen 
ze dagelijks extra goed op spelling. Als deze extra ondersteuning niet voldoende is, 
dan geven we de kinderen vaak wat huiswerk mee, zodat ze thuis ook nog extra 
kunnen oefenen.  
 

High Tea BSO De Wissel  
Afgelopen woensdag 28 oktober 2015 hebben wij een high tea georganiseerd voor 
de BSO. Al een aantal weken zijn de kinderen druk bezig geweest met de 
voorbereidingen.  De kinderen zijn druk bezig geweest met het bakken van lekkere 
dingen. Ook hadden zij de tafelkleden zelf gemaakt en de recepten opgeschreven. 
Iedereen heeft lekker gegeten en gesmikkeld van de chocolade fontein. Het was een 
geslaagde middag met een grote opkomst! Bedankt allemaal!  
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Oproep van de EHBO vereniging Uitgeest 

De reclame “IedereenEHBO.nl”  is een welkome bekendmaking waarvoor onze 

vereniging zich inzet. Wij willen u “de eerste hulp bij ongelukken” bijbrengen in een 

beginnerscursus. U als ouder van nog jonge, speelse kinderen kunt in aanraking 

komen met diverse kleine ongevallen. Fijn om dan adequaat te kunnen helpen en te 

weten wat te doen. Wij geven een super uitgebreide cursus waarin ook reanimatie en 

het gebruik van de AED geoefend wordt. Geef u nu op via onze e-mail: 

ehbouitgeest@gmail.com of bij onze voorzitter Jan Krom, Verzetstraat 7 tel. 310150. 

Graag tot ziens! 

 
 

Sinterklaasactiviteiten “Kindervreugd” 
Ook dit jaar brengt de Sint weer een bezoek aan 
speeltuinvereniging “Kindervreugd” in Uitgeest. Samen met zijn 
pieten komt hij op zaterdag 21 november 2015 langs in het clubgebouw van de 
vereniging aan de Middelweg 108-110. Het feest begint om 9.45 uur en duurt tot 
ongeveer 12.30 uur. De zaal is open vanaf 9.30 uur. Kinderen die het leuk vinden om 
bij het “Kindervreugd” Sinterklaasfeest aanwezig te zijn, moeten vooraf worden 
opgegeven. Dit kan via www.inschrijven.speeltuinuitgeest.nl. Aanmelden is mogelijk 
van woensdag 11 tot woensdag 18 november 17.00 uur.  
 

JEUGDSCHAATSEN 
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Wederom organiseert IJsclub Uitgeest dit jaar weer het Jeugdschaatsen voor de kinderen uit Uitgeest in de leeftijd 
van 7 tot en met 12 jaar. 
Het jeugdschaatsen wordt al zo'n 30 jaar georganiseerd door de IJsclub en is bedoeld om kinderen op een leuke en 
speelde manier te leren schaatsen. Hierdoor kunnen zij na één of meerdere seizoenen goed leren glijden en afzetten. 
Mochten wij deze winter dan weer verwend worden met natuurijs hebben zij een goede basis om vooruit te komen 
en kunnen zij misschien wel een mooie tocht maken door de polders in de omgeving. Onze IJsclub werkt met een 
groep enthousiaste vrijwilligers waarbij plezier voorop staat. 
Als u schaatsen leuk vindt en u uw kinderen dit ook wilt laten leren schrijf uw kind dan nu in bij IJsclub Uitgeest ! Het 
is voor alle kinderen van Uitgeest in de leeftijd van 7– 12 jaar. 
We starten op zaterdagochtend 2 januari 2016 en in totaal zijn er 12 lessen. Voor vervoer wordt gezorgd (vertrek 9:15 
uur uit Uitgeest).  
Voor meer informatie en opgeven kunt u terecht op onze website www.ijsclubuitgeest.nl/jeugdschaatsen 
Onder het kopje jeugdschaatsen vindt u ook een inschrijfformulier. 
Voor inschrijvingen of vragen kunt u ook terecht bij: 

Vincent Rozemeijer 
Aan de Kromme Sloot 133, 1911 LT  Uitgeest  

Tel: 06-10920909, e-mail: jeugdschaatsen@ijsclubuitgeest.nl 
Opgeven kan tot en met 30 november met vermelding van: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, 
geboortedatum, geslacht en eventueel al behaald diploma. 
We hopen jullie in december op het ijs te mogen begroeten. 
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