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Agenda 
28 september   Oud Papier 
3 oktober    Start Kinderboekenweek 
4 oktober     Bag2school kledinginzameling 
8 oktober    Bureau Halt in groep 8 over jeugdcriminaliteit 
8 oktober    MR vergadering, 20.00 uur 
8 oktober     OR vergadering, 20.00 uur 
10 oktober    Koffieochtend CJG 8.30 uur 
12 oktober    Einde Kinderboekenweek 
18 oktober    Volgend Wisseltje mee 
19 oktober t/m 27 oktober Herfstvakantie 
 
 
Nieuws van de directie 
Ik wil u nog even mee terugnemen in de tijd, naar zaterdag 14 
september. Onze familiedag. 
Wat hebben we er samen een prachtig feest van gemaakt! Er 
zijn bijna 400 kinderen, ouders en andere belangstellenden 
langs geweest om te genieten van de leuke spelletjes, een spetterend optreden van 
onze oud-Uitgeester en echte volkszanger Rogier, de heerlijke hapjes en drankjes 
en als afsluiter de DJ (en oud-leerling) Jord. 
Na afloop van het feest hebben flink veel ouders geholpen met het opruimen van de 
zware onderdelen. Daardoor waren we heerlijk snel klaar. Bedankt allemaal. 
En ik wil een aantal leerkrachten van de school ook even speciaal bedanken, zij 
hebben namelijk dit prachtige feest georganiseerd: Ellen, Mary, Henk en Linda. 
Op de website van de school kunt u heel veel foto’s van het feest bekijken. Ga naar 
onze website en klik dan op ‘het complete fotoalbum’. 
 

Kinderpostzegelactie  
Afgelopen woensdag is de kinderpostzegelactie weer van start 
gegaan. Leerlingen van groep 7 en 8 komen weer langs de 
deuren om postzegels en kaarten te verkopen voor het goede 
doel. In november zullen alle bestellingen geleverd worden.  
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Kinderboekenweek. Klaar voor de start! 
Van 3 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. 
Het wordt een sportieve week, want het thema van dit jaar is : Klaar 
voor de start! We gaan op zoek naar sportieve verhalen in boeken. De 
kinderen buigen zich weer over onze jaarlijkse wedstrijd. Wie wint er 
een gouden penseel of een gouden griffel voor het mooiste verhaal of 
de mooiste tekening van de klas?  
 

 
Kinderboekenmarkt.  
Op woensdag 9 oktober houden we met de hele school een kinderboekenmarkt. 
Van 12.00 -13.00 uur mogen de kinderen hun eigen boeken verkopen. Het betreft 
alleen kinderboeken. Géén volwassen boeken of andere zaken.  
Hoe wordt alles geregeld?   
Prijs zelf thuis de boeken. Neem op woensdag de 
boeken en een kleedje mee en wat kleingeld om te 
wisselen. Om 11.45 uur mogen de boekenverkopers 
hun koopwaar uitstallen. Vanaf 12.00 uur start de 
verkoop van de kinderboeken. Alle ouders zijn 
welkom vanaf 12.00 uur en kunnen dan hun eigen 
kind helpen bij de verkoop. Om 13.00 sluit de 
boekenmarkt.  
Heeft u wel boeken maar wilt u ze niet zelf 
verkopen? Dan kunt u ze inleveren bij juf Marit of juf 
Anneke en dan verkopen wij ze op de kraam van de school. Van de opbrengst 
kopen we dan nieuwe boeken voor onze schoolbibliotheek.  
Als u zelf geen boeken heeft om te verkopen, dan is dit de ultieme gelegenheid om 
op een goedkope manier aan leuke kinderboeken te komen. Dus komt allen en 
neem voldoende kleingeld mee.  
 

 
Koffieochtend Centrum voor Jeugd en Gezin.  
Op donderdagmorgen 10 oktober zal Inge van der Meer, 
jeugdverpleegkundige,  op school aanwezig zijn voor een 
koffieochtend van het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
U kunt daar vragen stellen over uw kind en informatie krijgen over de 

werkzaamheden van het CJG. Vanaf 8.30 uur staat de koffie voor u klaar!  
Tevens wordt er door het CJG op donderdagavond 10 oktober om 19.45 uur een 
lezing georganiseerd over “Het verwende kind syndroom”. De spreker is Willem de 
Jong, een inspirerende verteller op het gebied van gedragsproblemen bij kinderen. 
Een aanrader dus! 
 
 
 
Bag2school kledinginzameling  
Bij dit Wisseltje ontvangt u van ons een blauw zakje van Bag2 
school. Bag2school haalt tweede-handskleding op en geeft de 
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school een vergoeding van 30 cent per kilo. Nu het koude weer voor de deur staat, 
zult u vast weer even in de kasten duiken om te kijken wat er nog past. Alle kleding 
en schoenen, die u weg doet kunt u op 4 oktober inleveren op school. Wilt u de 
zakken a.u.b. niet eerder brengen? Wij hebben niet genoeg bergruimte in de school.  

 
Nieuws van de Daltoncoördinatoren 
Het Daltononderwijs in Nederland kent nu 6 kernwaarden. Vanuit deze 
waarden geven Daltonscholen vorm en inhoud aan het onderwijs. De 
kernwaarden zijn: Vrijheid in gebondenheid/Verantwoordelijkheid en 
vertrouwen (1), Samenwerken (2) en Zelfstandigheid (3), 

Effectiviteit/doelmatigheid (4), Reflectie (5) en Borging (6). 
In de komende zes “Wisseltjes” zullen wij iedere keer één van de zes kernwaarden 
toelichten. Deze keer:  
Samenwerken 
Een Daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, 
schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven 
en werken. Een Daltonschool is ook een leeromgeving, waar leerlingen en 
leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met 
leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om 
te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en 
vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken.  
Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te 
luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, 
ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop 
ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een 
medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen 
en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking.  
Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een Daltonschool is een 
oefenplek voor democratisering en socialisering. 
 
Inloop 
Na de herfstvakantie willen wij de tijden en het gebruik van de 
deuren bij het binnenkomen van de school gaan veranderen. 
Vanaf maandag 28 oktober gaan alle deuren open om 8.20 uur en 
om 13.05 uur. Het staat iedereen vrij om de deur te kiezen die het meest praktisch 
is. In het volgende Wisseltje krijgt u hier van ons meer informatie over. 
 
Ouderraad  
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een inloopbijeenkomst, waarin u alle vragen 
kunt stellen aan de Ouderraad over de ouderbijdrage, het jaarverslag 2012-2013 en 
het financieel verslag.  
Datum:  dinsdag 8 oktober 2013, tussen 19.30 en 20.00 uur 
Locatie: de teamkamer 
Het jaarverslag van de OR kunt u opvragen bij de secretaris Ingeborg de Boer  


