Februari 2022 (extra uitgave)
Agenda:
Datum
21 t/m 25 februari
28 februari t/m 11 maart
Dinsdag 1 maart, 14:15-15:15 u
Zaterdag 5 maart, 9:00-12:30 u
Maandag 7 maart
Donderdag 10 maart, 15:00 uur
Maandag 21 maart
Woensdag 23 maart
Maandag 28 maart
Dinsdag 29 maart
Maandag 4 april

Activiteit
voorjaarsvakantie
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
1ste les Streetdance
Klussen op het schoolplein
Het Zwanenmeer > opera in de Vest voor groep 4 t/m 6
MR-vergadering
Leerlingenraad
ISOB-studiedag. Alle kinderen vrij
Grote rekendag
Verkeersexamen groep 7
Schoolfotograaf

Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag,
Dinsdagavond 15 februari 2022 zijn tijdens de persconferentie van de Rijksoverheid verregaande
versoepelingen bekend gemaakt! Met deze ingelaste Wiekslagen wil ik u informeren over de
gevolgen hiervan voor de schoolorganisatie.
Fred de Wildt, directeur
Versoepelingen!
Hieronder de grootste aanpassingen ingaande maandag 28 februari betreffende het onderwijs op
een rijtje:
 Tussen verschillende groepen binnen de school mag weer worden samengewerkt (geen
cohortering op niveau van klas/groep meer).
 Ouders/verzorgers en andere externen mogen de school weer in. Met de MR hebben we
afgesproken dat het huidige haal- en brengbeleid niet aangepast wordt. De rustige start van
de dag bevalt heel goed. In plaats daarvan plannen we gedurende het schooljaar
inloopmomenten voor u als ouder. U kunt dan uw kind naar school brengen en een kijkje in
de klas/school nemen. De data hiervoor hoort u na de voorjaarsvakantie.
 Fysieke (team)vergaderingen zijn weer mogelijk.
 De mondkapjesplicht vervalt. Hierdoor hoeven leerlingen van groep 6, 7, 8 en medewerkers
ook op school geen mondkapje meer te dragen.
 Ook het advies om afstand te houden in het onderwijs vervalt.
 Isolatieadvies na een besmetting wordt ingekort van 7 naar 5 dagen (mits 24 uur
klachtenvrij).
Basisregels en zelftesten blijven
De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen
in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test.
Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen van
kracht voor het onderwijspersoneel en leerlingen in de groepen 6, 7 en 8.

Naschoolse activiteiten
Na de voorjaarsvakantie start de eerste naschoolse activiteit verzorgd door Artiance: streetdance.
De belangstelling hiervoor overtrof onze verwachtingen (de cursus is vol: aanmelding is niet meer
mogelijk). Dit jaar is er sprake van een pilot. Bij voldoende animo gaan we dit soort activiteiten
volgend schooljaar uitbreiden.
Naast naschoolse activiteiten gericht op cultuur bieden we ook sportactiviteiten aan. Deze worden al
langer verzorgd door juf Ryanne, onze vakdocent bewegingsonderwijs.
Schoolplein
Op zaterdag 5 maart willen we een aantal bomen langs het schoolplein knotten en snoeien. Wie van
de ouders wil ons komen helpen? We klussen van 9:00 – 12:30 uur. Voor koffie/thee/koek wordt
gezorgd. Graag aanmelden op info.wiekslag@isobscholen.nl of via de leerkracht.
H.V.O. (Humanistisch Vormingsonderwijs)
Groep 6 en 7 krijgen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) door een vakleerkracht van Centrum
voor Vormingsonderwijs. Tot voor kort was dat juf Mieke. Zij heeft deze week afscheid genomen.
Haar opvolger is nog niet bekend.
Bij lessen humanistisch vormingsonderwijs onderzoeken leerlingen levensvragen op een
interactieve, speelse en creatieve manier. Het geeft kinderen de gelegenheid om zo een eigen
waardenbesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

Met vriendelijke groet,
Team van De Wiekslag

