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Agenda 
21 t/m 27 oktober  Herfstvakantie 
1 november   Wisselochtend: lampionnen  
2 november   Oud papier  
4 t/m 8 november  VO gesprekken groep 8 
6 november    Studiedag: kinderen zijn vrij!! 
8 november   Wisselochtend: lampionnen 
11 november   Sint Maarten 
12 november   MR, 20.00 uur 
12 en 14 november  NIO toets groep 8 
15 november   Het volgende Wisseltje gaat mee 
18 t/m 22 november  Kwartiergesprekken groep 1 t/m 7 
  
Nieuws van de directie  

Terwijl ik dit stukje zit te typen, wordt het achter me stikdonker en 
begint het hard te regenen. De herfst is duidelijk begonnen. 
Hoewel ik geen fan ben van dit weer, ben ik wel fan van dit 
schoolseizoen. Na de herfstvakantie gaan we weer starten met 
het maken van de lampionnen, gezellig met de kinderen van alle groepen door 
elkaar. De grote kinderen helpen de kleintjes, echt Dalton.  
Wat ook echt Dalton is, is het ontwikkelen van de zelfstandigheid bij de kinderen. 
Daarover kunt u in dit Wisseltje ook wat meer lezen, bij het stukje over de zes 
kernwaardes van het Daltononderwijs. 
Rest mij nog om u allemaal een hele fijne herfstvakantie te wensen, met veel 
stampen door plassen en wandelen door mooie herfstbossen!  
 

Te laat komen  
Het gebeurt nog steeds iedere dag: kinderen die te laat op school 
komen. Om half negen en om kwart over één begint de lestijd en 
zien we graag dat alle kinderen in de klas zitten, zodat we 
gezamenlijk met de les kunnen beginnen. Wilt u ervoor zorgen dat 
we ook echt op tijd kunnen starten? 
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Studiedag 
Op woensdag 6 november hebben de ISOB scholen in Uitgeest, 
Akersloot en Castricum een gezamenlijke studiedag. Een van de 
onderdelen is een interactieve lezing van Willem de Jong, een expert 
op het gebied van gedragsstoornissen bij kinderen. In het tweede deel 

van de studiedag gaan de leerkrachten zich per jaargroep bezighouden met 
verschillende onderwerpen die bij een specifieke groep passen.   
Alle kinderen van De Wissel hebben deze ochtend vrij! 
 
Voortgezet onderwijs gesprekken en kwartiergesprekken 
In de week van maandag 4 november vinden de gesprekken met de 
leerkracht van groep 8 plaats om over het voorlopig advies voortgezet 
onderwijs te praten. U kunt intekenen voor een afspraak op de lijst die 
vanaf 16 oktober bij de deur van de groep hangt.  
Voor de groepen 1 t/m 7 zijn de gesprekken in de week van 18 t/m 22 november 
gepland. Deze intekenlijsten zullen vanaf maandag 11 november bij de deuren van 
de klassen hangen.  
 

Groep 8 doet NIO-toets 
Op 12 en 14 november gaan de kinderen van groep 8 aan de slag met 
de NIO toets. Deze toets komt met een advies over de vervolgkeuze 
naar het voortgezet onderwijs. Voor de kerstvakantie verwachten we de 
uitslag van de NIO toets. Ouders die dan behoefte hebben aan een 
gesprek kunnen een afspraak maken met de leerkracht. Pas na de 

normale Cito-toetsen van ons leerlingvolgsysteem in januari en de open dagen van 
de scholen van voortgezet onderwijs in januari en februari vinden de 
eindgesprekken van groep 8 plaats. U krijgt hiervoor een uitnodiging. 
 
Wisselochtend: lampionnen.  
Na de herfstvakantie gaan de kinderen weer aan de slag met de 
lampionnen. Dat doen we tijdens twee wisselochtenden. De 
leerkrachten bereiden allemaal een lampion voor en de kinderen 
kiezen welke lampion ze willen gaan maken. Achtste groepers 
die geen lampion meer willen maken, gaan bij de jongere 
groepen helpen met het knutselen. Dat beloven weer gezellige 
ochtenden te worden.  
 
De deuren gaan open! 
Na de herfstvakantie veranderen de inlooptijden van de school. Alle kinderen zijn 10 
minuten voordat de les begint welkom in de school. Om 8.20 uur en 13.05 uur gaan 
de deuren open en kunnen de kinderen naar hun klas lopen. Het maakt ook niet 
meer uit door welke deur ze naar binnen gaan.  
 
Leerlingenwebsite 
Vier meiden uit groep 8 zijn dit jaar de redactie van de leerlingensite van de 
website. Demi, Demi, Anne en Kimberley gaan stukjes en belevenissen 
van kinderen in de hele school op de website plaatsen. Kijkt u ook eens 
onder dit kopje van de website. Er staan altijd leuke foto’s en verhalen op.  
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Opbrengst Bag2school 
De bag2school actie van 4 oktober heeft in totaal 230 kilo aan kleding opgeleverd. 
Er gaat zo’n 75 euro in de schoolpleinpot. Dank aan iedereen, die kleding heeft 
ingeleverd!  
 

Nieuws van de Daltoncoördinatoren 
Het Daltononderwijs in Nederland kent nu 6 kernwaarden. Vanuit 
deze waarden geven Daltonscholen vorm en inhoud aan het 
onderwijs. Bekend zijn: Vrijheid in 
gebondenheid/Verantwoordelijkheid en vertrouwen (1), 
Samenwerken (2) en Zelfstandigheid (3). Deze waarden zijn 
aangevuld met drie kernwaarden: Effectiviteit/doelmatigheid (4), 
Reflectie (5) en Borging (6). Deze keer:  
Zelfstandigheid 
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken.  
Een leerling wil doelgericht een klus klaren en is in staat om tijdens dit leerproces, 
indien noodzakelijk, hulp te zoeken. Deze manier van werken stimuleert het 
probleemoplossend denken van een leerling. Om later als volwassene goed te 
kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij 
moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een 
leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en 
verantwoord zijn. 
 

Leespromotie: herfstboekenlijst.  
Op school vormen twee taalcoördinatoren en een aantal leerkrachten 
het leerteam taal. Het leerteam houdt zich bezig met het totale 
taalonderwijs binnen de school. Van lezen tot spelling en van taal tot 
begrijpend lezen.  

Namens het leerteam taal heeft uw kind een herfstboekenlijst meegekregen. Dit zijn 
de boektoppers van dit moment. We willen het lezen thuis promoten, daarom 
adviseren we u dat uw kind minimaal één boek van de lijst gaat lezen in de 
herfstvakantie. Na de herfstvakantie zullen de groepsleerkrachten aandacht 
besteden aan de gelezen boeken door bijvoorbeeld woordenschatoefeningen over 
de gelezen boeken. Het is dan fijn als uw kind optimaal kan meedoen in de les. 
Heel veel leesplezier! 
 
Nieuwe overblijfouders gezocht! 
De overblijfcommissie is op zoek naar extra overblijfouders op de maandag, 
dinsdag en donderdag. Er blijven veel kinderen over en om dat in goed banen te 
leiden, is extra hulp nodig. Vindt u het leuk om gezellig met een groep kinderen te 
eten of te spelen of kent u iemand die nog op zoek is naar een leuke 
vrijwilligersbaan met een kleine vergoeding, meldt u zich dan aan bij Marina Heijne 
van de overblijf. Dit kan via de mail: hansheijne@casema.nl of telefonisch via : 0251 
315214.  
 
Het saaie mannetje en de regenboog.  
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Mariska Krab, moeder van een van onze leerlingen heeft een prentenboek 
geschreven. De titel is : “Het saaie mannetje en de regenboog”. Zij heeft vorige 
week het boek interactief voorgelezen in de groepen 1 t/m 4 en de kinderen waren 
erg enthousiast.  Het is mogelijk het boek te kopen voor de aanbiedingsprijs van 
€10,95. De bestellijsten hangen bij de deuren van de betreffende groepen.  
 

SWV passend onderwijs IJmond  
Het samenwerkingsverband IJmond is een organisatie die zich ten doel stelt dat alle 
leerlingen binnen de IJmond het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en op een 
onderwijsplek zitten die het best bij hen past. Voor dit nieuw gevormde 
samenwerkingsverband dient een medezeggenschapsorgaan opgericht te worden. 
Daar zijn ouders en leerkrachten voor nodig. U krijgt hierover bij dit Wisseltje een 
brief.  
 

Nieuws van de MR 
Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) zijn wij benieuwd naar de 
meningen, ideeën en suggesties van alle ouders. Het kan zijn dat je je 
vraagtekens zet bij een bepaalde situatie of regel op school. Misschien 
heb je een suggestie met betrekking tot onderwerpen waar je structureel 

iets aan zou willen veranderen. Wellicht heb je vernieuwende ideeën over een al 
bestaande of juist over een gewenste situatie.  
Uiteraard pikken wij in de wandelgangen wel eens iets op. Misschien zijn er zaken 
waarvoor je ons niet direct persoonlijk wilt aanspreken, maar die je liever op papier 
of in een e-mail zet. Wij zien of horen het graag! Uiteraard gaan wij discreet met alle 
reacties om. Met de inbreng van ouders wordt de functie van de MR versterkt. En 
dat komt de kinderen, de ouders en onze school uiteraard ook ten goede!  
Op school is een MR-brievenbus, hierin kunnen brieven (in een gesloten envelop) 
worden gedaan. Ook kun je een e-mail sturen naar mr@dewisseluitgeest.nl.  
Namens de oudergeleding van de MR: Anouk Burgering, Marco Lucas en Yvette de 
Roy van Zuydewijn en natuurlijk ook namens de leerkrachten en de directie. 
 
Nieuws van de GGD    
In het jaar dat uw zoon of dochter 9 jaar wordt, ontvangt u voor hem 
of haar een uitnodiging voor twee vaccinaties, namelijk BMR en 
DTP.  
Meisjes geboren in 2000 hebben in het voorjaar een uitnodiging 
gehad voor de eerste twee HPV-vaccinaties, de vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker. Heeft uw dochter hier gebruik van gemaakt dan heeft zij 
inmiddels de uitnodiging voor de derde en laatste HPV-vaccinatie ontvangen. 
Al deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties door de 
hele regio. Wilt u meer weten? Kijk dan op: www.ggdkennemerland.nl/ . 
 
 
 

Een fijne herfstvakantie allemaal! 
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