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Agenda 
18 december   Opvoering kerstmusical voor ouders groep 6 
19 december   Opvoering kerstmusical voor de kinderen 
19 december   Kerstfeest vanaf 17.00 uur 
20 december   Luizenzakken mee 
21 dec t/m 5 jan   Kerstvakantie 
9 januari    OR-vergadering om 20.00 uur 
11 januari    Oud Papier 
13 januari    Studiedag team, alle kinderen vrij  
20 t/m 31 januari  Toetsweken Cito 
24 januari    Nieuw Wisseltje  
 
 
 
Nieuws van de directie 
Na een heerlijke Sinterklaasviering maken we ons 
op dit moment al weer klaar voor Kerst. De school 

is inmiddels prachtig 
versierd  en door de 
kinderen wordt hard geknutseld om de klassen mooi te 
maken. Op het plein staat een prachtige kerstboom. Deze 
boom is mede mogelijk gemaakt door tuincentrum Frits 
Janssen. Zij hebben de boom voor een vriendenprijsje 
geleverd en voor ons neergezet. Daarvoor onze hartelijke 
dank. Super! Ik wens iedereen een prachtig kerstfeest toe. 
 
 
 

Gevonden voorwerpen 
Na de kerstvakantie maken we de bakken met gevonden voorwerpen onder de trap 
en in de kleedkamers weer leeg. Mist u nog iets, kijk dan nog even in de bakken.  
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Kerstdiner op school 
Op donderdagavond 19 december nodigen wij alle kinderen uit bij ons kerstdiner. 
Tussen 17.15 en 19.15 uur komen we samen om op een sfeervolle manier de Kerst 
in te luiden. Om deze avond goed te laten verlopen, willen wij u alvast van enkele 
zaken op de hoogte brengen. 
 
De “kerstmuts” hangt per 12 december bij de deur van elk lokaal. Hierop geeft de 
leerkracht in overleg met de kinderen aan welke gerechten ze graag willen eten 
tijdens het diner. U kunt door uw naam er op te schrijven aangeven welk gerecht u 
voor ons wilt maken.  
 

Daarnaast hebben we in iedere klas nog nodig: 

 Rechauds (graag voorzien van naam). 

 Sapkannen voor de limonade (graag voorzien van naam). 
Heeft u die voor ons te leen, laat het dan even weten aan de 
leerkracht of schrijf het op de “kerstmuts” bij de deur van het lokaal. 
Iedere leerling neemt `s morgens bord, bestek, kom en een beker 

mee voor het kerstdiner. Graag alles voorzien van naam. 
 
Om 17.15 uur gaat de deur van de hoofdingang open. Tussen 17.15 en 17.25 uur 
gaat u met uw kind en het gerecht naar het lokaal. U geeft het gerecht af en gaat via 
de gymdeur naar de gymzaal. De leerlingen verzamelen in hun eigen lokaal. Met de 
leerkracht komen de kinderen door de kleedkamerdeuren naar de gymzaal.  In de 
gymzaal starten we gezamenlijk. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn. We verzoeken de ouders om achter het afzetlint een plekje te zoeken. 
 
Ons programma in het kort voor de avond: 
17.15 uur Gerecht afleveren in de klas, ouders verzamelen in de gymzaal. 

Kinderen in hun lokaal. 
17.30 uur Feestelijke opening. 
17.55 uur De kinderen gaan met de leerkracht naar hun lokaal en genieten 

van het kerstdiner.  
18.30 uur Alle ouders zijn van harte welkom in de gymzaal voor een glaasje 

glühwein, een beker warme chocolademelk en een klein hapje. 
19.00 uur Het kerstdiner voor de onder- en middenbouw is afgelopen (groep 

1 t/m 5). De kinderen worden door de ouders opgehaald uit de 
klas. 

19.15 uur Het kerstdiner is voor de bovenbouw afgelopen (groep 6 t/m 8). De 
kinderen worden door de ouders opgehaald uit de klas. 

 
We wensen iedereen een sfeervol kerstdiner toe. De kerstcommissie 
 
 
Lege flessen actie voor het schoolplein! 
Om geld in te zamelen voor het vernieuwen van ons schoolplein gaan we in de 
eerste week van januari lege flessen inzamelen. Spaar al uw kerstflessen dus op 
voor de school. Wij zijn er erg blij mee! 
 



Kerstmusical 
De kinderen van groep 6 zijn al wekenlang aan het oefenen. 
Zij gaan ons dit jaar verwennen met een echte kerstmusical. 
De musical heet ‘De Sneeuwkoningin’ en gaat verder waar het 
sprookje van Sneeuwwitje stopt. Het is een prachtig en 
spannend winters verhaal. 
Alle kinderen van de school gaan op donderdag 19 december 
onder schooltijd kijken naar de uitvoering. Voor de ouders van 
groep 6 komt er een speciale uitvoering op woensdagavond 
18 december. Deze voorstelling start om 19.00 uur. 
 
 
 
Zwangerschapsverlof juf Dagmar 
Juf Dagmar is al enige weken niet op school. In verband met haar zwangerschap 
moest ze eerder stoppen met werken. Maar nu is haar verlof officieel ingegaan en 

hoopt ze in januari te bevallen van een lieve baby. Tot en met 
de kerstvakantie neemt juf Suzanne haar klassentaken waar. 
Na de kerstvakantie zullen juf Mariska en juf Marit in groep 3 
lesgeven en zullen de IB taken van juf Dagmar waargenomen 
worden door Liesbeth Kivit. Liesbeth is drie dagen werkzaam 
op de Sleutelbloem in Beverwijk en zal op donderdag en vrijdag 
bij ons werkzaam zijn. We wensen Liesbeth veel plezier op De 
Wissel.  

 
 
Verkeer rond de school  
Geregeld staan er auto’s rond de school dubbel geparkeerd. De 
verkeersituatie wordt voor de fietsers en voetgangers die naar 
school gaan erg gevaarlijk. Wij verzoeken u, wanneer u met de 
auto komt, uw auto te parkeren op de Anna van Renesselaan of 
verder op De Hoop. Dus niet voor de paaltjes voor de school; dat 
zijn geen parkeerplaatsen.  
Denkt u ook aan de verlichting van de fietsen van de kinderen? 
Niet elke fiets is goed verlicht! 
 
 
Studiedag 
Op maandag 13 januari staat de volgende studiedag van het team gepland. Dit keer 
staat het Daltononderwijs centraal. De kinderen hebben deze hele dag vrij. 
 
 
Toetsweken Cito 
Van 20 tot en met 31 januari buigen we ons weer over de Citotoetsen van het 
leerlingvolgsysteem. Begrijpend lezen, technisch lezen, taal, rekenen en spelling 
staan op het programma.  
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Oudertevredenheidsonderzoek 
In het begin van het nieuwe schooljaar zullen wij u weer een 
oudertevredenheidsonderzoek meegeven. Daarnaast loopt een personeels- en een 
leerlingtevredenheidsonderzoek. We hopen dat u zoveel mogelijk de antwoorden 
zult invullen, zodat we een goed beeld krijgen over onze school.  
 
Basketbaltoernooi groep 7 en 8 
In de kerstvakantie, op vrijdag 3 januari, organiseert de basketbalclub 
weer een scholentoernooi. Van onze school zullen er twee teams 
meedoen aan dit leuke toernooi. De deelnemende kinderen zullen via de 
leerkracht aanvullende informatie krijgen.  
 
GGDFlits 
Het einde van het jaar is in zicht en de vuurwerkfolders vallen weer in de bus. Voor 
veel kinderen is vuurwerk ontzettend aantrekkelijk en spannend. Leuk natuurlijk, 
maar niet zonder gevaar. Het is belangrijk om goede afspraken te maken met uw 
kind over het afsteken van vuurwerk. Denk hierbij niet alleen aan praktische zaken, 
zoals hoe en wanneer je vuurwerk afsteekt, maar ook aan mogelijke consequenties 
wanneer uw kind zich niet aan de afspraken houdt. Praat dus met uw kind. Wilt u 
weten hoe u dit het beste aan kunt pakken? Kijk dan op 
http://www.ggdkennemerland.nl/media/14316/infotekst-kind-en-vuurwerk.pdf  
 

 
De Unicef actie in Uitgeest heeft namens De 
Wissel 236 euro en 89 cent opgeleverd. 
Namens Unicef, bedankt voor uw gift!  
 

Nieuwe website in de maak. 
Dit schooljaar wordt er een nieuwe website ontwikkeld. Aan deze website zal een 
ouderportaal gekoppeld gaan worden, waardoor wij u via de mail alle 
schoolinformatie gaan sturen. Tot die tijd is ’t Wisseltje ons belangrijkste 
communicatiemiddel en ontvangt u daarnaast voor klassenactiviteiten wel eens een 
los briefje. Lees die informatie goed. Geregeld horen wij van ouders dat ze 
informatie niet hebben gekregen, terwijl het wel in ’t Wisseltje stond.  
 
Oud papier 
Afgelopen zaterdag hebben we heel veel oud papier opgehaald, de hele bak zat vol. 
Dank voor deze bijdrage. 
 

 

Het team van De Wissel wenst u  
een prettige vakantie, fijne kerstdagen en 

een gelukkig en gezond 2014! 
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