
 
 
Stompetoren, 3 september 2020 

Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 

 
Ondertussen gaan de leerlingen al weer bijna 3 weken naar school. Wat fijn om de leerlingen weer 
te zien! De school en de leerkrachten zijn al weer met allerlei zaken bezig, waar we u in deze 
ouderbrief willen  informeren.  
 
Bericht over Herma 
Dit bericht is samen met Herma geschreven. 
Herma is ziek.  
Zij heeft de laatste periode veel meegemaakt, vooral op het gebied van afscheid en rouw. 
Rouw om haar naasten die ze in zeer korte tijd verloren heeft. Daarbij haar betrokkenheid bij de 
kinderen en ouders van school met het verlies van hun dierbare. Dit was een confrontatie voor haar 
door het verlies van haar eigen man die zij verloren heeft, zelf als moeder met jonge kinderen. 
Afscheid van het oude schoolgebouw, afscheid van vertrouwde leidinggevende. 
Daarbij wordt er veel van Herma verwacht in het hedendaagse kleuteronderwijs. 
Het is moeilijk wanneer je emotioneel moet 'helen', om ook je focus op een nieuwe werkwijze te 
leggen. 
Daarom is het belangrijk dat Herma volledig tot rust komt, hulp krijgt en zich daarna rustig kan 
focussen op wat ze nog wel/niet wil in haar werkzame leven.  
Mochten de kinderen en u Herma een kaartje, tekening, knutsel willen sturen, dan kan dat 
natuurlijk. 
U kunt deze meegeven aan uw kind, zodat wij de post kunnen verzamelen en aan Herma kunnen 
geven. 
 
Nieuwe leerkrachten stellen zich voor 

 
Mijn naam is Wilmer Kaandorp.  

Als leerkracht van groep 8 heb ik jullie kinderen de eerste weken van het schooljaar les mogen 

geven.  

Heerlijk! Wat een leuke groep.  

Wellicht hebben ze al verteld dat ik in Limmen woon samen met mijn vrouw en twee jongens van 7 

en 9 jaar oud. Of misschien dat ik gek ben op cabaret en Escape Rooms? Vraag maar eens aan ze of 

ze nog kunnen vertellen op welke dieren ik in de zomervakantie gepast heb. Ik heb zin om de 

jongens en meiden, samen met juf Lizzy, een goed laatste jaar op de Wiekslag te geven, voordat ze 

naar het voortgezet onderwijs gaan! 



 
Mijn naam is Richelle Koek 

De leerkracht van groep 1/2b.  

Ik ben geboren en getogen in De Rijp en de omliggende dorpen zijn dan ook bekend. Stompetoren is 

een dorp waar ik eigenlijk nooit kwam, tot nu. Na het behalen van mijn diploma heb ik eerst een jaar 

in de ziekenboeg gezeten door twee knieoperaties. Gelukkig was ik net op tijd gerevalideerd om met 

het nieuwe schooljaar te starten op basisschool De Boswaid in Egmond aan den hoef. Ik stond vijf 

dagen voor groep 7. Door een fusie was ik genoodzaakt om een nieuwe school te zoeken. Ik ben erg 

tevreden dat ik hier terecht ben gekomen in groep 1/2. Naast mijn functie als leerkracht op De 

Wiekslag houd ik ervan om te sporten en lekker te eten. Ik speel handbal bij sportvereniging 

Graftdijk.   

Groep 1/2b is gestart met tweeëntwintig kanjers en dat zal in de loop van het schooljaar 

waarschijnlijk nog wel uitbreiden. Ik zal jullie up-to-date houden via de SchoolApp.  

Ik ben Lisa van Lierop 

25 jaar oud en woon in Anna Paulowna.  

Dit is inmiddels mijn 6e schooljaar als leerkracht.  Vorig jaar ben ik ook afgestudeerd aan de 

Universiteit van Amsterdam voor de master Onderwijswetenschappen.  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om kleding te maken, tekenen, schilderen en vrijwilligerswerk te 

doen. Zo vervul ik een functie binnen het bestuur van Stichting Lentetuin in Breezand. Mijn weken 

op de Wiekslag zijn mij heel erg goed bevallen. Ik ben opgenomen in een leuk team en mag lesgeven 

aan een ontzettend gezellige groep 6 die keihard kan werken! Hopelijk leer ik in deze vreemde tijd, 

waarin ouders niet op school mogen komen, toch ook de ouders een beetje kennen. 

Informatieavonden 14 t/m 17 september 

In de week van 14 t/m 17 september zullen er in elke groep informatieavonden worden gehouden.  

Omdat volwassen 1,5 meter afstand van elkaar dienen te houden, is er besloten per groep twee 

sessies te houden (19.00-19.45 en 20.00-20.45). Er mag 1 ouder per gezin komen, er wordt geen 

koffie geschonken.  

De ouders worden verdeeld op achternaam A t/m M en N t/m Z. 

 

Maandag 14 september Groep 3  19:00-19:45 A t/m M 
20:00-20:45 N t/m Z 

Zij-ingang 

Maandag 14 september 
 

Groep 5 19:00-19:45 A t/m M 
20:00-20:45 N t/m Z 

Hoofdingang 

Dinsdag 15 september Groep 1/2a  19:00-19:45 A t/m M 
20:00-20:45 N t/m Z 

Zij-ingang 

Dinsdag 15 september Groep 8 19:00-19:45 A t/m M 
20:00-20:45 N t/m Z 

Hoofdingang 

Woensdag 16 
september 

Groep 1/2b 19:00-19:45 A t/m M 
20:00-20:45 N t/m Z 

Zij-ingang 

Woensdag 16 
september 

Groep 4 19:00-19:45 A t/m M 
20:00-20:45 N t/m Z 

Hoofdingang 

Donderdag 17 
september 

Groep 6  19:00-19:45 A t/m M 
20:00-20:45 N t/m Z 

Zij-ingang 

Donderdag 17 
september 

Groep 7 19:00-19:45 A t/m M 
20:00-20:45 N t/m Z 

Hoofdingang 



 
 

Welbevindengesprekken  

 Het team en de MR zijn het eens dat De Wiekslag overgaat naar 2 rapporten per jaar. 

Het eerste rapport komt na de midden toets van Cito (eind februari) en het tweede rapport 

na de eindtoets (eind juni). 

De reden is dat er in november nog te weinig toets momenten zijn geweest om een duidelijk  

beeld te geven van de resultaten van de kinderen. 

Dit betekent dan ook dat de gesprekkencyclus met ouders verandert.  

Het eerste gesprek met de ouders is een welbevindengesprek. Hoe voelt uw kind zich op 

school, wat zijn bijzonderheden waar we rekening mee moeten houden, wat vindt uw kind 

wel / niet fijn.  

Deze gesprekken vinden plaats tussen 21 september en 9 oktober. 

Mocht in november blijken dat de resultaten van uw kind afwijken, dan wordt u door de 

leerkracht uitgenodigd voor een gesprek. Desgewenst kan u dan natuurlijk dan zelf ook een 

afspraak met de leerkracht maken.  

In februari wordt u ook uitgenodigd voor een gesprek en eind juni is er wederom een 

oudergesprek op verzoek van de leerkracht of van u. 

U kunt zich vanaf 9 september om 13.00 uur inschrijven voor het welbevindengesprek via 

de SchoolsUnitedApp. U kunt zich alleen inschrijven via deze App, zorgt u ervoor dat u de 

app op uw telefoon installeert? 

AVG formulieren 

Wat fijn dat er al zoveel formulieren zijn ingevuld, waarvoor dank. 

Mocht u het formulier nog niet hebben teruggegeven, zou u dat dan nog kunnen doen? Uiterlijk op 

de informatieavond van uw kind. 

 

Sport X 

Ook dit schooljaar verzorgt Ryanne Slooten, elke vrijdag de gymlessen voor groep 3 t/m 8. Naast 

deze dag mag ze ook dit jaar weer een gratis Sport X les aanbieden van 15:30-16:30 uur in de 

gymzaal. We starten met een blok van 2 lessen voor groep 3 t/m 5 en vervolgens 2 lessen voor 

groep 6 t/m 8.    Het eerste thema is hockey. Er worden wedstrijdjes gespeeld met zaalhockey en 

knotshockeysticks, ook gaan we techniek oefenen in een parcours.  

Inschrijven kan door een mail te sturen naar info.wiekslag@isobscholen.nl. Het maximaal aantal 

deelnemers is per sport verschillend. Bij dit eerste blok kunnen maximaal 20 deelnemers per groep 

meedoen. Vergeet niet om wat extra drinken mee te geven deze middag.  

Wie: groep 3, 4 en 5  

Wanneer: vrijdag 18 en 25 september  

Wie: groep 6, 7 en 8 

Wanneer: vrijdag 2 en 9 oktober  

Tijd: 15:30-16:30 uur  

Verzamelen: Na 15:15 uur in de kleedkamers 
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De studiedag van afgelopen maandag 31 augustus 

We hebben maandag een heel goede intensieve studiedag gehad. 

 We hebben een training gevolgd over onze nieuwe rekenmethode WIG. Tijdens deze 

training is dieper ingegaan over de opbouw van de lessen, herhaling van bekende lesstof,  

verschillende oefenvormen, en zelfstandige verwerking. 

De methode is zo ingericht dat het startniveau hetzelfde is, maar d.m.v. differentiëren 

kunnen de leerkrachten per leerdoel de kinderen elke dag op hun eigen niveau laten 

werken. De methode heeft ook het digitale gedeelte Bingel.  

 Het ontwikkelteam Jonge Kind is met een voorstel gekomen om te onderzoeken welke 

methode en observatie / registratiesysteem het best aansluit op ons kleuteronderwijs in 

samenhang met de dagopvang en met de methodes van groep 3. 

Wanneer de kleuters goed gevolgd worden met een observatiesysteem, zal De Wiekslag 

geen kleutercito meer afnemen. Dit is niet meer verplicht en steeds meer scholen zien 

weinig toegevoegde waarde in de toets. 

 Het ontwikkelteam ICT / didactisch heeft het voorstel voor de nieuwe rapporten en 

gesprekkencyclus voorgesteld. 

Beslisboom neusverkouden kinderen wel of niet naar school  

Wij horen van sommige ouders dat het best lastig kan zijn om te beslissen of een kind wel of niet 

naar school mag gaan. AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een beslisboom voor 

neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen. Deze beslisboom kan gebruikt 

worden om te bepalen of een kind met neusverkoudheid wel of niet naar school kan komen.  

Naast de beslisbomen zullen sturen wij u ter informatie ook de nieuwste versie mee van het protocol 

‘ volledig openen basisonderwijs’. 

 

Emailadressen van de leerkrachten 

Aangezien communicatie tussen ouders en leerkrachten niet spontaan kan in deze Coronatijd, is het 

handig wanneer u het email adres heeft. Bellen na schooltijd kan natuurlijk ook! 

Richelle Koek     richelle.koek@isobscholen.nl 

Puck Boot     puck.boot@isobscholen.nl 

Cindy Babonnick    cindy.babonnick@isobscholen.nl 

Mariska Severein    mariska.severein@isobscholen.nl 

Marianne de Rooij    marianne.derooij@isobscholen.nl 

Annemiek Pruim    annemiek.pruim@isobscholen.nl 

Harry Koop     harry.koop@isobscholen.nl 

Marjolijn Polle     marjolijn.polle@isobscholen.nl 

Jessie Lucas     jessie.lucas@isobscholen.nl 

Lizzy Admiraal     lizzy.admiraal@isobscholen.nl 

Lisa van Lierop     lisa.vanlierop@isobscholen.nl 

Wilmer Kaandorp    wilmer.kaandorp@isobscholen.nl 

Mireille van Duuren    mireille.vanduuren@isobscholen.nl 

Renske Bavius     renske.bavius@isobscholen.nl 
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Het buitenterrein 

ISOB heeft alle nodige stukken bij de gemeente ingeleverd. Zodra we antwoord hebben van de 

gemeente, laten we dat natuurlijk aan u weten.  

 

Wij hopen u met deze brief weer voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen en/of 

opmerkingen hebben, dan horen wij die heel graag van u.  

Met vriendelijke groet, 

Team van De Wiekslag 

 

 

 


