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Agenda 
8 februari    Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
9 februari    MR-vergadering, 20.00 uur  
12 februari   Rapport mee 
15 t/m 19 februari  Kwartiergesprekken groep 2 t/m 7 
20 februari   Oud Papier Actie 
24 februari   OR-vergadering, 19.30 uur 
29 februari – 4 maart  Voorjaarsvakantie 
7 t/m 11 maart   VO-gesprekken groep 8 
11 maart     Nieuwe Wisseltje gaat mee 
14 maart    Open dag 
 
 
Nieuws van de directie 
Wat was het op school gezellig tijdens de 
nationale voorleesdagen. Eerst met alle 
kinderen in pyjama aan het ontbijt, waarna er 
voorgelezen werd door twee bekende 
Uitgeesters. Zo hadden we de wijkagent in 
haar uniform (met pistool!) en wethouder 
Tromp. Beide zijn in vier klassen op bezoek 
geweest om voor te lezen en vragen te 
beantwoorden over hun beroep. 
In de dagen daarna zijn nog veel ouders, 
oma’s, tantes en broers van de kinderen op 
school geweest om ook voor te lezen. De kinderen maar ook de leerkrachten hebben 
hier ontzettend van genoten. 
In de gang bij het lokaal van groep 3 staat tot komende dinsdag een prachtige 
boekenkraam van The Readshop uit Beverwijk. Alle boeken op deze kraam (maar 
ook andere boeken) zijn via een formulier te bestellen. Het ingevulde formulier met 
het juiste geldbedrag kunt u inleveren bij juf Jannie, juf Linda of juf Ellen. 
Op onze website staan veel foto’s van de voorleesdagen. 
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Zoals u weet is voorlezen heel goed voor ieder kind, ze komen hiermee op een fijne 
manier in aanraking met onze taal. Maar voorlezen is niet alleen belangrijk, het is 
vooral ook erg gezellig. Wij zullen u regelmatig informeren over leuke (voorlees-) 
boeken voor kinderen. 
 
Studiedag team 
Op 8 februari heeft het team een studiedag. Voor de teamleden staan er een aantal 
activiteiten op het programma. We gaan ons verder verdiepen in de mogelijkheden 
die onze website biedt, we gaan werken aan de rapporten, groepsplannen en het 
leerlingvolgsysteem en er zijn besprekingen in de onder- en bovenbouw.  
De kinderen genieten van een vrije dag! 
 

Rapporten en kwartiergesprekken 
Op vrijdag 12 februari krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun 
rapport mee naar huis. Vervolgens vinden van 15 t/m 19 februari de 
oudergesprekken voor groep 2 t/m 7 naar aanleiding van het rapport 
plaats. De kwartiergesprekken voor de ouders van groep 1 vinden 
wat later in het jaar plaats. Zij ontvangen de uitnodiging voor het 
gesprek begin april. 
Tijdens deze gesprekken krijgt u nog aanvullende informatie over de 

behaalde resultaten in de les en bij de Cito-toetsen. U krijgt dan ook de Cito-grafieken 
van uw eigen kind te zien. Hierop is zichtbaar hoe de ontwikkeling verloopt.  
Vanaf dinsdag 9 februari kunt u zich inschrijven voor de oudergesprekken. Als de 
laatste kleine knelpunten van de website opgelost zijn, doen we dit digitaal. Lukt dat 
niet, dan hangen de lijsten op 9 februari bij de klassen.  
 
VO-gesprekken groep 8 
De ouders van de kinderen van groep 8 krijgen in de week van 7 t/m 11 maart het 
definitieve eindadvies van de basisschool te horen. Dit advies baseren wij op de 
kennis die we in de afgelopen 8 jaar over uw kind hebben opgedaan. Daarnaast 
maken wij gebruik van de NIO-toets. Dit is een toets waarmee de intelligentie van 
ieder kind wordt bekeken. Samen maakt dit ons plaatje compleet.  

 
Informatieavond en open dag 
Kent u nog ouders met kinderen jonger dan vier 
jaar? Misschien kunt u ze informeren over de 
komende twee momenten. Op maandag 14 maart 
houden wij onze open dag, gevolgd door een 
informatieavond.  
De open dag is van 9.00 – 12.00 uur en van  
13.15 – 15.15 uur. Er kan dan een kijkje genomen 
worden in de school, terwijl alle kinderen aan het 

werk zijn. U krijgt dan een goede indruk hoe onze school draait. De rondleiding wordt 
verzorgd door de directie, in samenwerking met kinderen van groep 8. 
’s Avonds organiseren wij een informatiebijeenkomst. De directie geeft dan algemene 
informatie over de school en daarna is er gelegenheid om een kijkje in de hele school 
te nemen. In veel klassen zijn de leerkrachten aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. Ook de peuterspeelzaal en de BSO kunnen dan bezocht worden.  



MR Newsflash 
Vanaf vandaag zal de MR kort verslag in het Wisseltje doen over waar zij zich mee 
bezig houdt. Wat speelt er, wat staat er op de agenda en wat is er besproken in de 
afgelopen MR ? 
De onderwerpen die de komende maanden binnen de MR besproken gaan worden, 
omvatten onder andere de samenvoeging van de scholen in het dorp, het School 
Ontwikkeling Plan (SOP), het schoolplein, Passend Onderwijs, de overblijf, het 
jaarverslag, de schoolgids, de formatie en de ouderbijdrage. 
Uiteraard staan wij open voor alle overige onderwerpen die jullie als ouders 
aangekaart zouden willen hebben. U kunt ons bereiken via MR@dewisseluitgeest.nl. 
 
De laatste in de serie: Hulp voor zorgleerlingen; Extra uitdaging 
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 extra uitdaging. 
 
Wij bieden niet alleen zorg aan kinderen die moeite hebben met een deel van de 
lesstof, wij bieden ook zorg aan kinderen die de lesstof juist heel goed snappen. 
Kinderen die eigenlijk geen behoefte hebben aan het inoefenen van nieuwe stof, 
omdat ze deze al beheersen. Deze kinderen hebben juist behoefte aan extra 
uitdaging. Onze methodes voor taal en rekenen bieden deze extra uitdaging al aan, 
dit is de drie-sterren-lesstof. De meeste kinderen hebben hier voldoende aan. Enkele 
kinderen hebben hiernaast nog meer behoeftes. Zij krijgen van ons een plusmap. In 
deze map zitten voor verschillende vakgebieden extra bladen met veel uitdaging. De 
plusmap wordt voor deze kinderen een onderdeel van hun weektaak, in plaats van 
het inoefenen van bekende lesstof. 
Als ook deze map nog niet voldoende uitdaging biedt, kunnen de kinderen 
plaatsnemen in onze plusklas. Eén keer in de twee weken gaan deze kinderen samen 
met juf Anneke aan de slag met zeer uiteenlopende opdrachten zoals het ontwerpen 
van een eigen land, het oplossen van puzzels en het schrijven van een boek. 
 
21e - eeuwse vaardigheden (21th Century Skills).  

In de media hoort u de laatste tijd veel over de 21th 
Century Skills. Veel onderwijskundigen houden zich 
bezig met een vernieuwde visie op onderwijs. Hoe 
ziet de wereld er in 2030 uit? Welke taken 
verwachten we dan van mensen en welke 
vaardigheden moeten kinderen nu leren om straks 
voldoende uitgerust te zijn voor de maatschappij.  
Er zijn in totaal 7 vaardigheden beschreven die 
kinderen moeten kunnen beheersen. 
Dat zijn: communicatie, samenwerken, ICT 
geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, 
problemen kunnen oplossen en sociale en culturele 
vaardigheden.  
Heel veel van deze vaardigheden zitten al volop in ons daltononderwijs verweven en 
daarom willen we u in de komende Wisseltjes laten zien wat wij de kinderen allemaal 
leren om deze vaardigheden te ontwikkelen.  
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Communicatie 
De wereld draait om communicatie. Er is namelijk nooit géén communicatie. Ook als 
je stil bent, gebruik je gezichtsuitdrukkingen en gebaren om te communiceren.  
Als je kinderen goed leert communiceren, geeft dat een kind in allerlei denkbare 
situaties een voorsprong.  
Wat doen we op De Wissel?  

 We leren de kinderen verschillende gesprekstechnieken. Dat doen we in 
kringgesprekken of tijdens samenwerkopdrachten, waarbij kinderen soms ook 
een vaste gespreksrol krijgen, bijvoorbeeld als voorzitter of luisteraar.  

 We leren de kinderen om conflicten door middel van praten op te lossen. We 
gebruiken dramaspelletjes om gevoelige situaties te oefenen en leren hoe je 
daarbij moet communiceren.  

 In onze lees- en taalmethodes komen expliciet lessen aan bod waarin  
geoefend wordt met spreken en luisteren. 

 Ook leren we kinderen hoe ze zich kunnen presenteren. We starten met 
boekpromoties en bouwen dat uit tot een spreekbeurt en  een 
PowerPointpresentatie.  

 
Disco in het Zienhouse 
Op vrijdag 19 februari van 19.30 – 21.30 uur is er weer disco in het 
Zienhouse. Thema dit keer is Valentijnsdag. Deze disco is voor 
kinderen van groep 7 en 8. De entree bedraagt € 2,00 en om iets 
te eten of drinken betaal je € 0,50. 
 
Open middag TV De Dog   

Op zaterdag 12 maart houdt tennisvereniging De Dog een open 
middag voor de jeugd. Op het tennispark wordt een clinic gehouden 
door verschillende trainers van de vereniging en kunnen kinderen 
ontdekken hoe leuk het is om te tennissen. De middag start om 13.30 
uur. 

 
 

Polonaise en liefde tijdens superzaterdag  
Zaterdag 13 februari 2016 is het bij speeltuinvereniging 
“Kindervreugd” in Uitgeest tijd voor de tweede 
superzaterdag van dit seizoen. Er staan maar liefst drie 
gezellige activiteiten op het programma. Om 10.00 uur 
begint men traditiegetrouw met het carnavalsfeest. Daarna 
doet de liefde haar intrede bij de vereniging. Rond het middaguur start namelijk een 
creatieve Valentijns-workshop en daarna volgt nog een speciale Valentijns-disco. 
Tussendoor krijgen de kinderen een lekkere verrassingslunch voorgeschoteld. 
Kinderen die het leuk vinden om bij deze speciale superzaterdag aanwezig te zijn, 
moeten vooraf worden opgegeven. Dit kan via www.inschrijven.speeltuinuitgeest.nl . 
Aanmelden is mogelijk van donderdag 4 tot donderdag 11 februari om 17.00 uur. Kun 
je niet bij alle activiteiten zijn? Dat is niet erg. Het is uiteraard ook mogelijk om later 
aan te schuiven. Geeft dit dan even aan bij het inschrijven. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de speeltuin, 
www.speeltuinuitgeest.nl . 
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