
 
 

Stompetoren, 5 november 2020 

 

Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 

 

Juf Puck 

Juf Puck heeft vrijdag 30 oktober haar 50ste 

verjaardag gevierd. 

Wat waren de kinderen op deze feestelijke dag 

mooi aangekleed!! De kinderen hebben al 

zingend een ererondje voor juf Puck in school 

gemaakt.  

 

 

 

Daarnaast zijn de kleutergroepen begonnen aan het thema Dierentuin. Een onderwerp wat kleuters 

enorm aanspreekt en spelenderwijs zijn ze ook nog bezig met letterherkenning.  

 

 
 

Oudergesprekken in de weken van 9 en 16 november 

In november vinden er gesprekken met ouders plaats, alleen als de cognitieve of sociaal emotionele 

ontwikkeling van de kinderen anders verloopt dan verwacht.  

Leerkrachten nodigen u uit en bepalen zelf of deze gesprekken fysiek plaatsvinden (met mondkapjes, 

transparante gezichtsbeschermer) of digitaal via Zoom / Teams.  

Als ouders en leerkrachten op afstand van elkaar zitten, dan kunnen jullie ervoor kiezen om zonder 

mondkapjes het gesprek te vervolgen. 

Mocht de leerkracht een afspraak met u maken, kunt u natuurlijk ook zelf aangegeven wanneer u de 

afspraak fysiek of digitaal wil laten plaatsvinden.  

 



 
Dank aan de ouders van de groepen 3 en 4 

Vorige week donderdag was er geen inval voor de groepen 3 en 4, waardoor wij u hebben gevraagd 

uw kinderen thuis te houden.  

Wij waren zeer onder de indruk dat hier zo massaal gehoor aan gegeven is. Zeker omdat we het door 

omstandigheden op zo’n korte termijn hebben gevraagd. 

Gezien het grote gebrek aan invallers, is het mogelijk dat ouders van De Wiekslag vaker gevraagd 

wordt om de kinderen een dag thuis te houden. Weet wel, dat wanneer u echt geen mogelijkheid 

heeft om uw kind thuis te houden, uw kind dan altijd opgevangen wordt in een andere groep.  

 

 
Prachtige herfsttekeningen van groep 3 

 

Sint-Maarten 

De Wiekslag is op 11 november s ’avonds niet open. Om de traditie wel in ere te houden maken de 

kinderen van De Wiekslag wel een lampion die ze dan thuis neer kunnen zetten of op kunnen 

hangen. 

Tijdens Sint-Maarten komen mensen samen, wat kan zorgen voor meer kans op verspreiding van het 

virus. Bovendien wordt er vaak gezongen bij Sint-Maarten. Het is juist nu extra belangrijk om ons 

allemaal aan de maatregelen te houden om het aantal besmettingen onder controle te krijgen. Als 

we nu onze sociale contacten en het aantal bewegingen in straten en buurten beperken, kunnen we 

volgend jaar Sint-Maarten weer samen vieren. 

De Veiligheidsregio raadt u ten zeerste af om met uw kind(eren) tijdens Sint-Maarten langs de 

deuren te lopen en samengestelde groepen van ouders en kinderen te vormen. U bent uiteraard zelf 

verantwoordelijk om een afweging te maken.  

Hieronder een paar foto’s van de lampionnen, sommige al af en andere nog in de maak.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona 

 Het team van De Wiekslag is uiterst voorzichtig, om zodoende besmetting van Corona te 

voorkomen.  

 Ouders komen niet meer in school, alleen incidenteel op afspraak. Dan graag met 

mondkapje de school bezoeken, deze kan af zodra de leerkracht en u op afstand van elkaar 

zitten. 

 De zorg aan kinderen gaat wel door, middels begeleiding door externen. Ook de externe 

begeleiding komt met mondkapje binnen. 

 Wat fijn dat u gehoor heeft gegeven aan onze dringende oproep, om bij school afstand te 

houden van elkaar en niet met elkaar te blijven praten. Ook zien we dat u uw kind (eren) 

alleen naar school brengt wanneer uw kind nog niet zelfstandig  naar school kan gaan. 

Waarvoor dank! 

 Handgel wordt niet meer gebruikt, kinderen wassen hun handen. 

 Teamleden hebben een speciaal formulier en telefoonnummer voor een sneltest,  mochten 

zij klachten hebben. 

 Met het team zijn de 5 scenario’s vastgesteld, wanneer een leerkracht geen les kan geven op 

school.  

 Alle leerkrachten hebben transparante gezichtsbeschermers gekregen. 

 



 
Sinterklaas op 4 december (‘s middag vrij) 

Sinterklaas is ook dit jaar weer op De Wiekslag.  

Hij is al erg oud en vatbaar voor Corona en heeft dus als voorwaarde dat hij De Wiekslag betreedt, 

zonder de aanwezigheid van de ouders. Dit doet hij ook om alle volwassenen in Stompetoren te 

beschermen.  

Op 14 november komen Sint en de Pieten aan in Nederland. Op 16 november zullen de kinderen uit 

de groepen 6, 7 en 8 lootjes trekken. Op 1 december nemen alle kinderen dan de surprise mee naar 

school om tentoon te stellen. Aan de surprise komt de envelop met daarin de naam en het gedicht 

van de ontvanger van de surprise. Op de envelop staat wel de groep aangeven.  

Op 4 december is het feest en komt Sinterklaas naar de kinderen toe en krijgen de leerlingen van de 

groepen 6, 7 en 8 hun surprise. 

 

Studiedag 6 november 

Vrijdag 6 november zijn de kinderen vrij en heeft het team studiedag. 

Lastig in deze Coronatijd. We zitten dan 2 meter uit elkaar in de centrale ruimte van De Wiekslag.  

We hebben ervoor gekozen om de studiedag gezamenlijk te doen, op De wiekslag. Samen met de 

MR krijgen we dan namelijk een presentatie van bureau Leeuwendaal over de verschillende lestijden 

in het primair onderwijs. Dit is een bijeenkomst waarbij iedereen zich kan oriënteren op de voor –en 

nadelen van de verschillende modellen. 

Begin januari hebben de MR en het team hierover een mening gevormd.  

 

Na de lunch bespreken we de voortgang in de schoolontwikkeling, waaronder: 

- Opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Hoe kunnen we de kinderen het best 

systematisch volgen in hun ontwikkeling en resultaat? 

- Hoe verloopt de implementatie van de rekenmethode WIG? 

- Wat zijn de ervaringen van de kleutergroepen bij het uitproberen van 2 verschillende 

methodes (Schatkist en Kleuterplein)? 

- Wat is de stand van zaken voor het kiezen van het nieuwe schoolrapport? 

 

Overleg tussen de MR en ISOB 

Op 3 november is er een Teams overleg geweest tussen de MR en ISOB over de procedure van het 

speelterrein en over de procedure voor de nieuwe directeur. 

 

De MR en ISOB geven aan betrokken te zijn bij De Wiekslag en daartoe het allerbeste voor hebben 

met het realiseren van het schoolplein en om te komen tot de juiste directeur voor De Wiekslag. 

De bestuurder benadrukt dat hij de betrokkenheid van de MR bijzonder waardeert en dat de ISOB 

alles doet wat in haar macht ligt. 

 Speelterrein: ISOB heeft de stukken ingediend bij het bevoegd gezag. Hiermee zijn we in 

fase 3 (In Behandeling) van de 4 fases gekomen. Afhankelijk van de procedure kan het nog 8 

weken tot 6 maanden duren. Iedereen realiseert zich dat het heel lang duurt, maar een 

procedure is een procedure, daar hebben de MR en de ISOB geen invloed op. 

 Werving nieuwe directeur: De procedure die eerder on hold is gezet, is hervat. U wordt op 

de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. 

 



 
Week van de Mediawijsheid (5 t/m 13 november) 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen leerlingen van groep 7 en 8 mee aan 

MediaMasters. Met deze serious game gaan zij spelenderwijs kennis maken met de 

kansen en de gevaren van media. Zij gaan in de klas en thuis aan de slag met 

verschillende opdrachten over onderwerpen zoals WhatsApp, privacy, 

cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste punten (‘bits’) scoort, mag 

zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen.  

 

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar staat de week in het 

teken van media en gezondheid. Hoe kun je media gebruiken om gezond te blijven? En hoe haal je 

met behulp van media het beste uit jezelf? Dat is namelijk voor iedereen anders. De landelijke 

wedstrijd tijdens de Week van de Mediawijsheid is het hoogtepunt. De landelijke wedstrijd van 

MediaMasters vindt plaats van 5 tot en met 13 november 2020. 

 

Werkstukken groep 8 

Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 8 hard gewerkt aan oude gebouwen in het kader 

van het kinderboekenweekthema. Op de foto’s kunt u zien wat een prachtige werkstukken het zijn 

geworden.  

 

 

De Tussenschoolse opvang (vraag van Forte) 

De kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang, gaan om 13.05 uur de school in. Het 

zou fijn zijn, wanneer de kinderen die thuis eten, pas na 13.05 uur op het schoolplein komen. Dan 

hebben ze een inloop van 10 minuten. 

Op deze manier hebben de overblijfkrachten voldoende toezicht op de kinderen die overblijven. 

 

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 

 

 

 



 
 

 
Houtskooltekeningen van groep 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


