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Agenda 
23 jan t/m 3 feb   Cito-toetsweken 
31 januari    MR-vergadering, 20.00 uur 
6 februari    OR-vergadering, 19.30 uur 
8 februari    Studiedag, alle kinderen vrij  
10 februari   Het volgende Wisseltje gaat mee 
11 februari   Oud papier actie 
13 t/m 17 februari  VO-gesprekken groep 8 
17 februari   Rapport mee 
20 t/m 24 februari  Voorjaarsvakantie 
 
 
Nieuws van de directie 
Het nieuwe jaar is al weer drie weken oud en de 
kinderen zijn weer helemaal gewend aan het 
vertrouwde schoolritme. Ik heb veel fijne verhalen 
van de kinderen over de kerstvakantie gehoord en 
het is goed om te zien dat iedereen weer gezond en 
wel terug is op school.  
De komende weken gaan we met de kinderen weer 
hard aan de slag. Na de afgelopen feestmaand is het 
in januari weer heerlijk werken. Dat vinden alle leerkrachten, maar we merken het 
ook aan de kinderen. Ze zijn lekker uitgerust en ontspannen. Naast de gewone lessen 
in de klas hebben we de komende weken ook te maken met de Citotoetsen. Twee 
keer per jaar worden deze toetsen afgenomen, zodat we de ontwikkeling van de 
kinderen goed kunnen blijven volgen. De resultaten van deze toetsen kunt u vinden 
in het rapport van uw kind en u krijgt er van de leerkracht meer informatie over in het 
oudergesprek. In dit Wisseltje kunt u nog aanvullende informatie over deze toetsen 
vinden.  
We bedanken alle ouders die geholpen hebben bij de voorbereiding van het 
kerstfeest van harte voor hun inzet. Het is weer een heerlijk feest geweest. En een 
speciaal bedankje voor Dennis Jansen, de boom was weer prachtig! 
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Voor de kerstvakantie is door veel ouders speelgoed op school ingeleverd voor 
families die wel wat extra’s kunnen gebruiken. Hieronder leest u in een bericht van 
Jody Tiggelman hoe goed al dit speelgoed terecht is gekomen. 
 

Bedankt voor het speelgoed! 
Dit jaar zijn de resultaten weer overtroffen! 40 m2 aan 
tweedehands speelgoed en maar liefst 16.075 euro zijn 
alleen al door het bedrijf waar mijn man voor werkt 
ingezameld. Dat is dus mede dankzij de ouders van De 
Wissel, die echt heel erg veel speelgoed hebben 
ingezameld! 
Naast cadeaus die overhandigd zijn aan families in 

Amsterdam en Utrecht, konden ook de voedselbanken in Amsterdam, Utrecht, Den 
Haag en Rotterdam cadeaus uitdelen dankzij deze actie!  
 
Nieuwe juf in groep 7 
Sinds begin januari is juf Laura Meijer bij ons op school aan het 
werk. Zij staat iedere donderdag en om de week op vrijdag voor 
groep 7. Ze heeft de klassentaak van juf Carola overgenomen, 
die nu een deel van de week op een andere school aan het werk 
is. De vervanging loopt door tot de zomervakantie. We wensen 
Laura een heel fijne tijd toe bij ons op school. 
 
Juf Dagmar is weer begonnen 
Sinds de kerstvakantie is juf Dagmar gestart met haar re-integratie op school. Heel 
langzamerhand gaat Dagmar haar uren opbouwen. Op dit moment is zij een uurtje 
per week op school aanwezig. Ze is dan bezig met kleine klusjes. Het vervolgtraject 
is dat we deze uren verder gaan uitbreiden. Pas als Dagmar een aantal uur per week 
op school werkt, gaat ze ondersteuning in de klassen geven. 
 
Studiedag 
Op maandag 8 februari staat de tweede studiedag van dit schooljaar gepland. Dat 
betekent dat alle kinderen deze dag vrij hebben. De studiedag voor de leerkrachten 
staat dit keer deels in het teken van onze scholing ‘Goed gedrag kun je leren’ en deels 
in het teken van de Cito-toetsen, de groepsplannen en de rapporten. Met elkaar gaan 
we hiermee aan het werk. 
 

Citotoetsen 
Twee maal per jaar, in het midden en aan het einde van het 
schooljaar doen de leerlingen van groep 2 t/m 8 mee aan de 
Citotoetsen. Met deze toetsen meten we met een onafhankelijk 
instrument of de leerlingen op hun niveau vooruitgaan. We 
vergelijken de uitslagen met de toetsen van de methodes die we 
gedurende het hele jaar aan het einde van een blok of hoofdstuk 
doen. Vaak komt dat overeen met elkaar, maar er kunnen ook 
verschillen zijn. Methodetoetsen testen of de leerstof die aan bod 
is gekomen, begrepen is. De Citotoetsen gaan meer over de 
algemene ontwikkeling van een kind op een vakgebied. Voor 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii2sTP38bRAhVFCZoKHdTXC0YQjRwIBw&url=http://www.onderwijsleerspecialist.nl/Aanbod/Citotraining.aspx&psig=AFQjCNHewWd6wbqz1nd-qdrkRmAoIHLBZQ&ust=1484658831882147


methodetoetsen kan een kind bijvoorbeeld thuis oefenen. Voor de Cito doen we dat 
niet. We toetsen rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Hieruit komt 
een niveau dat aangegeven wordt met de Romeinse cijfers I t/m V, waarbij I het 
hoogste niveau is en V het laagste. Deze scores vindt u ook terug op het rapport van 
uw kind. De scores hebben de volgende betekenis. 
 
I 20% hoogst scorende leerlingen 

II 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 20% landelijk gemiddelde 

IV 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 20% laagst scorende leerlingen 

 
Voorheen stond hier ook de letter A,B,C,D of E bij. Dit was de oude wijze van noteren. 
Vanaf het komende rapport vindt u alleen nog de Romeinse cijfers.  
 

 
Rapport mee  
Op vrijdag 17 februari krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun 
rapport mee. Het is het eerste rapport van het schooljaar. In 
november heeft u tijdens het kwartiergesprek van de leerkracht al 
gehoord hoe het op dat moment met uw kind in de klas ging. Nu 
krijgt u van ons op papier alle informatie. In de week na de 
voorjaarsvakantie volgen weer de kwartiergesprekken. Dan krijgt 

u aanvullende informatie bij het rapport  en bij de uitslag van de Cito-toetsen en kunt 
u natuurlijk ook uw eigen vragen weer stellen.  
De kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport, zij zitten daarvoor nog te kort op 
school. In de eerste week van april staan de kwartiergesprekken voor de ouders van 
groep 1 gepland. Dan krijgt u alle informatie over uw kind te horen. De ouders van 
groep 8 worden van 13 t/m 17 februari uitgenodigd voor een gesprek, hierbij wordt 
het definitieve advies voor het VO besproken. 
 
 
Luizenpluis  
Zoals u weet, worden na iedere vakantie de kinderen op school 
gecontroleerd op hoofdluis. Een aantal ouders helpt ons hierbij. De 
afgelopen tijd heeft Cassandra Doorakkers, moeder van Aimée uit 
groep 6 dit begeleidt. Cassandra heeft het stokje nu overgedragen 
aan Jolanda Terol, moeder van Esmée uit groep 6. Als u vragen 
heeft over het behandelen van hoofdluis, als u wilt helpen met het 
controleren op luis of als u wilt melden dat uw kind hoofdluis heeft, 
dan kunt u contact opnemen met Jolanda. Haar telefoonnummer is: 315949. Wij 
bedanken Cassandra voor haar inzet. 
 
 
Oud papier Actie 
Op zaterdag 11 februari staat de papiercontainer weer voor de school. In december 
zat de container lekker vol en daar zijn we heel erg blij mee. We hopen dat de 
container in februari weer net zo vol zit. 
 



 
Nieuwe sporten in de school 
Er zijn binnen de school nieuwe huurders aangetrokken voor de speelzaal boven. 

Vanaf dinsdag 10 januari 2017 start Karate Kenamju met het geven 
van SportKarate in de speelzaal van De Wissel. Deze karatelessen 
zijn elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur voor kinderen van 6 t/m 
12 jaar. De eerste twee proeflessen zijn gratis, dus kom vooral 
langs om mee te doen!  Voor één of twee proeflessen is een 
trainings- of korte broek met een sportshirt meer dan genoeg. Kijk 
voor meer informatie op www.karatekenamju.nl. 
 

Voor volwassenen is er op dinsdag- en donderdagavond pilates 
les. De juf stelt zich voor: “Ik ben Marrigje van Roessel en ben 
sinds mei 2016 eigenaresse van de Feel Fit Club. Inmiddels geef 
ik alweer ruim 20 jaar les van ballet tot spinning, pilates, aerobics 
en yoga. Ik vind het belangrijk dat iedereen persoonlijke aandacht 
krijgt. Hierbij besteed ik extra aandacht aan de houding en het 
correct uitvoeren van de bewegingen. Hierdoor kan een optimaal 
resultaat worden geboekt!” 
Voor meer informatie kijk op de site www.marrigjevanroessel.nl of bel 0621833148 
 
De MR met een missie 
In haar werkplan 2016/2017 heeft de MR een missie gedefinieerd voor het komende 
schooljaar. De missie van de MR is het waarborgen van openheid en communicatie 
tussen ouders en school binnen een sociaal prettig klimaat. 
Een van de speerpunten in het komende schooljaar is de inventarisatie bij ouders 
naar de behoefte aan een wijziging van de huidige schooltijden. Het bewaken van het 
proces rond besluitvorming zal hierbij een belangrijk onderdeel vormen. 
Een ander speerpunt van de MR dit jaar zal het aanvoeren van ideeën zijn rond de 
profilering van de school binnen de gemeente Uitgeest. 
Daarnaast probeert de MR signalen die ze krijgt van ouders op te pakken en indien 
mogelijk zelf op te lossen, of desnoods hierover in overleg te treden met de 
overlegpartner (directie). 
 
GGDFlits 
Begin de dag goed… met een ontbijtje. 
Een ontbijt is belangrijk en geeft energie om op school 
goed op te letten en te leren. Wist u dat één op de zes 
kinderen in de ochtend niet ontbijt? 
Met een goed ontbijt krijgt uw kind belangrijke vitamines 
en mineralen binnen. Boterhammen, muesli en fruit zijn 
rijk aan vezels en zorgen voor een vol gevoel. Ze zijn ook 
nog eens goed voor de darmwerking van uw kind. Bekijk 
via de GGD-website een filmpje over ontbijten. 
Maakt u zich zorgen over het eten van uw kind? Het is 
altijd mogelijk een afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige verbonden aan 
de school van uw kind. Dit kan via 023 – 7891777  op werkdagen van 8.30 – 12.30 
uur en 13.00 – 17.00 uur. 

http://www.karatekenamju.nl/
http://www.marrigjevanroessel.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwish93238bRAhVsOJoKHabOAdoQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/vrije-foto-vectoren/karate&bvm=bv.144224172,d.bGg&psig=AFQjCNG0sZaW2d9b5dNtV3Fo5XV7x0dOUA&ust=1484658998539931
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgmdnh4MbRAhWEBZoKHdgQDK0QjRwIBw&url=http://www.erikmolkenboer.nl/2014/12/cartoon-ontbijt.html&bvm=bv.144224172,d.bGg&psig=AFQjCNGizkPjtajzCszQLdu_Ba87NAPJbA&ust=1484659192702590

