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Agenda 
27 t/m 31 januari  Laatste toetsweek 
30 januari    Bezoek Clusius, groep 8 
4 februari    Bezoek Bonhoeffer College, groep 8 
11 februari   MR-vergadering, 20.00 uur 
14 februari   Rapport mee 
14 februari   Volgende Wisseltje gaat mee 
15 februari   Oud papier 
17 t/m 20 februari  kwartiergesprekken groep 1 t/m 7 
21 t/m 28 februari  Voorjaarsvakantie (start op vrijdag!) 
3 t/m 6 maart   VO gesprekken groep 8 
 
 
Nieuws van de directie 
Het nieuwe jaar is weer fris van start gegaan. Niet 
zozeer qua temperatuur (het wil maar geen echte 
winter worden), maar wel met frisse moed. Alle 
meesters, juffen en kinderen zijn uitgerust 
begonnen aan het tweede deel van het 
schooljaar. En dat is een goede zaak, want er 
moet in deze eerste maand direct hard gewerkt 
worden. De Citotoetsen staan altijd gepland in de 
laatste twee weken van januari en dat betekent 
dat de kinderen weer flink aan de slag moeten. 
Meer informatie over deze toetsen leest u 
verderop in ’t Wisseltje. 
 
Dan wil ik samen met u nog even terugkijken naar ons Kerstfeest. Wat was het een 
prachtig en sfeervol feest. Het moment met alle kinderen, ouders en leerkrachten in 
de gymzaal, luisterend naar mooie wensen en liedjes, is voor mij persoonlijk altijd 
weer een hoogtepunt van het schooljaar. Ik denk er nog regelmatig aan terug. 
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Ik dank alle kinderen, ouders en leerkrachten die er samen met ons zo’n mooi feest 
van hebben gemaakt. 
 
Een dochter voor juf Dagmar 
Op dinsdag 7 januari zijn juf Dagmar en 
haar man Moshe ouders geworden van 
een prachtige dochter. Het meisje heet 
Jasmijn. Alles gaat voorspoedig met de 
kleine en ook Dagmar voelt zich goed. We 
hopen natuurlijk dat Dagmar de kleine een 
keer komt laten zien op school, maar hier 
alvast een foto om kennis te maken.  
 
 
Voorjaarsproject 
Ook dit schooljaar gaan we weer met de hele school werken aan één groot project. 
Het thema voor dit jaar is ‘Mode’. Het project zal geopend worden op woensdag 5 
maart en we sluiten het weer spetterend af op woensdag 26 maart. De 
voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Als u goede ideeën heeft, of u werkt bij 
een organisatie die met mode te maken heeft, dan kunt u zich melden bij juf Carola. 
 

Schoolplein ‘De Wissel beweegt.. beweegt u mee?’ 
Voor in de school heeft u vast al het bord zien hangen 
van de schoolpleincommissie. De commissie is druk 
bezig met het organiseren van allerlei activiteiten om 
geld binnen te halen voor ons schoolplein. Met een 
nieuw klimtoestel ben je er niet. Er moet ook een 
veilige ondergrond zijn en alles moet volgens strenge 
veiligheidsnormen geplaatst worden. Een schoolplein 

kost ontzettend veel geld. 
In het voorjaar zal het plein bij de entree  opnieuw bestraat worden, zodat die hoek 
er weer netjes uitziet. We zijn ook bezig met de Johan Cruijff Foundation en van De 
Paltrok nemen we na de zomervakantie een klimrek voor de jongere kinderen over.  
De flessenactie is een groot succes, de kinderen zijn erg enthousiast in het 
verzamelen geweest en dat heeft in totaal 202 euro en 55 cent opgeleverd. 
Fantastisch!!! 
We zijn druk op zoek naar sponsors om een ‘free running parcours’ te kunnen 
realiseren en wellicht kunt u ons daarbij helpen. U treft bij dit Wisseltje een brief aan 
met alle informatie.  
 
Nieuws van de Daltoncoördinatoren 
Het Daltononderwijs in Nederland kent nu 6 kernwaarden. Vanuit deze 
waarden geven Daltonscholen vorm en inhoud aan het onderwijs.  
In de afgelopen decennia zijn we in het Nederlandse Daltononderwijs 
vertrouwd geraakt met het hanteren van drie kernwaarden: Vrijheid in 
gebondenheid/Verantwoordelijkheid en vertrouwen (1), Samenwerken 
(2) en Zelfstandigheid (3). Deze waarden zijn en blijven van belang en 
worden aangevuld met drie kernwaarden: Effectiviteit/doelmatigheid 
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(4), Reflectie (5) en Borging (6). 
In de komende zes “Wisseltjes” zullen wij iedere keer één van de zes kernwaarden 
toelichten. 
Deze keer: Reflectie 
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een 
daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent werkend op een daltonschool 
reflecteert op zijn/haar onderwijs-praktijk en professioneel handelen. Ook op 
schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats.  
Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg 
om het beoogde doel te bereiken. 
 
Toetsperiode en rapport 
De kinderen zijn in deze periode weer hard aan het werk met de 
Cito-toetsen. Deze toetsen zijn onderdeel van ons Leerling Volg 
Systeem. De kinderen maken toetsen van hun leerjaar voor 
rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Welke 
toetsen de kinderen maken, hangt af van de groep waarin ze 
zitten. Niet iedere toets wordt in iedere groep gemaakt. Met deze 
Cito-toetsen kunnen we kijken op welk niveau uw kind zit en of er 
vooruitgang te zien is. Ook meten we met deze toetsen ons eigen onderwijs. We 
kunnen zien of we de kinderen voldoende leerstof aanbieden. We kijken daarbij niet 
alleen naar de individuele resultaten, maar ook naar de groepsresultaten en 
analyseren of er ergens bij een vakgebied extra ondersteuning nodig is.  
Vóór in het rapport treft u een blad aan met daarop een overzicht van alle scores die 
op het rapport kunnen staan met de daarbij horende betekenis. Dit betreft de 
resultaten van de toetsen die bij onze lesmethode horen, maar ook de resultaten 
van de Cito-toetsen.  
Tijdens het kwartiergesprek, naar aanleiding van het rapport, krijgt u van de 
leerkracht ook nog een Cito-grafiek te zien, waarin de ontwikkeling van uw kind 
zichtbaar is gemaakt. 
 
VO gesprekken en kwartiergesprekken 
Van 3 t/m 6 maart zijn de gesprekken over het voortgezet onderwijs gepland voor 
de ouders van de leerlingen van groep 8. Er moet nu een definitieve keuze gemaakt 
worden. Een spannende tijd voor de ouders en de leerlingen.  
Voor de groepen 2 t/m 7 zijn er gesprekken in de week voor de voorjaarsvakantie. 
Dit is de week nadat de kinderen op 14 februari hun rapport meekrijgen. 
Vanaf 10 februari zullen de intekenlijsten bij de deuren van de klassen hangen.  
Eind maart zullen de gesprekken voor groep 1 zijn. Daarover leest u in een volgend 
Wisseltje. 
 
Een andere gymles   

Op maandag 27 januari en donderdag 30 januari zullen onze 
gymlessen verzorgd worden door tennisvereniging De Dog. Zij 
laten alle kinderen tijdens deze lessen kennis maken met de 
tennissport. 
 

GGDFlits  



De heerlijke decembermaand is weer voorbij en januari is net gestart. Van oudsher 
een maand waarin voeding en beweging centraal staan. Niet alleen voor ons 
volwassenen is dit belangrijk, ook voor kinderen is het goed om gezond te eten en 
voldoende te bewegen. Maar wat houdt dat nu eigenlijk precies in? Wat heeft een 
kind precies nodig en wat is voldoende bewegen nu eigenlijk? Om uw kennis 
hierover weer even op te frissen kunt u een kijkje nemen op 
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Informatie van de muziekschool 
De Nieuwe Muziekschool Uitgeest start vanaf maandag 10 februari 2 nieuwe 
cursussen: 

 KIES JE INSTRUMENT: 16 lessen waarin allerlei instrumenten de hoofdrol 
spelen. Voor kinderen uit groep 5 en 6. Kosten: €70,- . Start op maandag 10 
februari van 16.30 - 17.30 uur of vrijdag 14 februari van 15.00 - 16.00 uur. 

 MUZIEK MET KLEUTERS: 10 lessen fijn bezig zijn met allerlei vormen van 
muziek en muziekinstrumentjes. Voor kinderen uit groep 1 en 2. Kosten: €50,- 
Start op maandag 10 februari van 15.45 - 16.30 uur of vrijdag 14 februari van 
16.00 - 16.45 uur. 

De lessen worden verzorgd door Karin Ravenstijn en vinden plaats in het 
Cultureel Centrum, Hogeweg 8 in Uitgeest. Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen naar: muziekuitgeest@gmail.com 
 
Informatie van FC Uitgeest 
Ben jij 6 tot en met 14 jaar en vind je voetballen helemaal geweldig? 
Kom dan naar de Sportfever voetbal2daagse bij FC Uitgeest op 26 en 27 februari. 
In deze twee dagen leer je de nieuwe moves en skills die je niet wilt missen! 
Schijf je nu in voor 1 februari want VOL = VOL. Voor meer informatie 
www.sportfever.nl of info@sportfever.nl . Neem contact op met Jeroen van Hoesel 
06-21107478. 
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