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Agenda 
8 december  School versieren voor Kerst 
12 december  Oud Papier Actie 
17 december  Kerstdiner 
18 december  Start kerstvakantie om 12.30 uur 
4 januari   Eerste schooldag in het nieuwe jaar 
5 januari   MR vergadering, 20.00 uur 
8 januari   Nieuwe Wisseltje gaat mee 
 
 
Nieuws van de directie 
We hebben dit keer maar een kort Wisseltje voor u. Zo 
midden tussen het vieren van Sinterklaas en de 
voorbereidingen voor Kerst is er niet veel nieuws te 
melden. Samen met de kinderen genieten we volop van 
deze gezellige dagen. De afgelopen dagen hebben we in de bovenbouw kunnen 
kijken naar alle mooie surprises die door de kinderen zijn gemaakt. Ze zagen er 
allemaal prachtig uit! We wensen iedereen een heel gezellig weekend en een fijne 
pakjesavond. 
 
 

Terugblik opening plein 
Wat was het leuk, de opening van ons schoolplein. 
Door de komst van Philip en Eman werd het een echt 
feestje! En dat hadden we allemaal verdiend, want de 
kinderen en ook de ouders hebben erg hun best 
gedaan om veel geld in te zamelen voor het plein. Op 
Facebook en de website staan al een aantal foto’s, 
we hadden leuke verslagen in de krant en 251tv heeft 
de hele middag gefilmd. Het filmpje kunt u bekijken op 
https://www.youtube.com/watch?v=g1W5gGJd6l4 of 
via 251tv.nl. We hopen dat we heel erg lang van het 
plein kunnen gaan genieten! 
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Informatie juf Dagmar  
Onze leerkracht van groep 4 en intern begeleider Dagmar van Holten is voorlopig niet 
op school. Het is voor haar verstandig dat zij voor een periode rust neemt en niet op 
school aanwezig is. Haar klassentaken zijn overgenomen door Suzanne Jellema en 
voorlopig neemt de directie haar IB-taken over. Mocht het langer gaan duren, dan 
gaan we op zoek naar andere oplossingen voor de IB-taken. 
 

Hulp voor zorgleerlingen: Rekenen 
Graag willen wij u op de hoogte houden van de 
verschillende zorgroutes die uw kind kan doorlopen binnen 
de school. In dit Wisseltje hebben we het over rekenen.  
Als uw kind uitvalt met rekenen, dan wordt dat gesignaleerd 
door de leerkracht in de groep. Dat kan door middel van het 
gewone rekenwerk, de methodetoetsen of uitval bij de CITO 
toetsen. De leerkracht onderneemt dan stappen om het 
rekenwerk extra aandacht te geven. Dat gebeurt door extra 
instructie aan de instructietafel te geven, het aanpassen van 

de hoeveelheid stof of oefenstof voor thuis mee te geven. Vaak zijn deze maatregelen 
al voldoende.  
Als deze aanpassingen in de klas onvoldoende resultaat hebben kunnen we uw kind 
bespreken in het zorgteam. We kijken dan wat de beste oplossing is voor uw kind.  
Zo kan een kind bijvoorbeeld het één ster niveau van de methode gaan volgen. Hij of 
zij volgt dan dezelfde lessen, maar maakt alleen de basisstof, zodat de 
basisvaardigheden extra aandacht krijgen.  
Er kan ook worden besloten een stuk terug te stappen en dan de methode van een 
leerjaar eerder op te pakken of over te stappen op Maatwerk, een speciale 
rekenmethode die de nadruk legt op de basisvaardigheden van het rekenen. Mochten 
al deze aanpassingen geen baat hebben, dan is verder onderzoek nodig.  
 
Kerst 
Op donderdag 17 december vieren we met de kinderen Kerst. Alle kinderen mogen 
weer wat lekkers meenemen voor bij hun kerstdiner. Er komen sneeuwpoppen met 
sneeuwballen op de klassendeuren, waar u een gerecht uit kunt kiezen.  
Rond een uur of zes, de exacte tijd hoort u nog, worden de kinderen op school 
verwacht en verwelkomd door de Kerstman met gezellige kerstmuziek. De gerechten 
mogen in de klas worden gebracht en dan gaan de kinderen genieten van hun 
kerstdiner. Meer en uitgebreidere informatie zult u lezen in een aparte kerstbrief van 
de kerstcommissie.  
 
 

Het team van De Wissel wenst u fijne 

kerstdagen en een gelukkig én 

gezond 2016. 


