
 
 
Stompetoren, 7 oktober 2020 

Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 

 

Donderdag 8 oktober zijn de kinderen vrij 

De kinderen zijn vrij op de dag van Alkmaars Ontzet. Wellicht is de geschiedenis u bekend, maar 

hieronder het ontstaan van deze feestdag. 

Het Beleg van Alkmaar was de belegering van de stad Alkmaar tijdens de Tachtigjarige Oorlog door 

het Leger van Vlaanderen (de Spanjaarden). Het beleg duurde van 21 augustus tot 8 oktober 1573 en 

eindigde in een ontzet: het koninklijke Spaanse leger moest het beleg opgeven nadat Willem van 

Oranje opdracht had gegeven om de dijken rond Alkmaar door te steken. Alkmaars Ontzet 

betekende het einde van de belegering. Alkmaar was een van de eerste Hollandse steden die ontzet 

werden en die de Spanjaarden dus met succes hadden weten te weerstaan. 

 

Bericht van onze bestuurder Robert inzake beleid Zwarte Piet 

Ik vind het van belang dat voor alle ISOB scholen hetzelfde geldt en dat we binnen de Stichting één 

lijn volgen. Dit heeft mij tot het volgende besluit gebracht: Het Sinterklaasfeest is een feest voor alle 

kinderen. De scholen die onder de ISOB vallen maken alleen nog maar gebruik van roetveegpieten. 

Versieringen en afbeeldingen die in de school gebruikt worden, worden hiermee in lijn gebracht. 

Ook het bijvoeglijk naamwoord zwarte wordt in teksten niet meer gebruikt in relatie tot Piet. 

 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek begonnen. De gezamenlijke opening was een 

succes. Een fraai groepsoptreden en het gezamenlijk zingen van het lied. 

Ieder kind kreeg kinderfoto’s van alle leerkrachten. Op de deur van het lokaal van de leerkracht 

hebben ze de kinderfoto gehangen waarvan ze dachten hoe die leerkracht er vroeger uit had gezien. 

Verder zijn er door de week verschillende activiteiten geweest zoals: de bovenbouw kinderen 

hebben voorgelezen aan de onderbouw, veel lezen in de klas en vrijdag de boekenruilmarkt.  

En natuurlijk zijn er weer boeken aangeschaft voor alle groepen, waaronder ook Engelstalige 

boeken.  

 

 

 



 
 

 

 

Sparen voor onze schoolbieb  

Mocht u nog kassabonnen van kinderboeken hebben, zou u dan aan ons willen denken? 

 Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon(nen) in op 

school.  

 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van 30 

september t/m 11 oktober 2020). 

 De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 14 november 2020 ingeleverd worden bij uw lokale 

Bruna-winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post 

hebben ontvangen. 

 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de 

school ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag. 

 De school mag t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

leesboeken uitzoeken bij een Bruna-winkel. 

 

Handen wassen i.p.v. handgel 

Het beleid bij De Wiekslag is momenteel dat de kinderen bij binnenkomst hun handen desinfecteren 

met handgel. Vanuit het RIVM is het advies om dit niet voor langere tijd te doen. Zij geven aan dat 

kinderen het beste hun handen kunnen wassen met water en zeep. Desinfecterende handgel hoeft 

alleen te worden gebruikt wanneer er voor een langere tijd geen plek is om je handen met water en 

zeep te wassen. Vandaar dat wij hebben besloten om na de herfstvakantie de kinderen bij hun eigen 

klaslokaal hun handen met water en zeep te laten wassen.  

 

Lodewijk Asscher leidt Lagerhuisdebat en neemt manifest onderwijzers alsnog in ontvangst.  

Hij zou al eerder komen, maar moest afzeggen. 

Maandag kwam PvdA-leider Lodewijk Asscher alsnog 

naar Castricum voor ’een Lagerhuisdebat’ over de 

toekomst van het onderwijs. 

Het debat was opgezet door de basisscholen van Isob 

met scholen in de hele regio, maar vond plaats in het 

Clusius College. Elke Isob-school stuurde een 

afgevaardigde. De Wiekslag werd door onze Lizzy 

vertegenwoordigd. Wie er vanwege het toegestane 

aantal van dertig personen niet bij kon zijn, kon op 

school het debat volgen via een livestream. 

De komst van Asscher volgde uit een actie begin dit 

jaar van de Isob-scholen die een manifest hadden opgesteld om het onderwijs te verbeteren. 

 

 

 

 



 
 

 

Herfstvakantie 

Komende vrijdag begint na schooltijd de herfstvakantie voor de kinderen . Wij wensen u en de 

kinderen een hele fijne vakantie toe! Tot 19 oktober. 

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 

 

Bericht van Forte 

Waarom is voorlezen zo goed voor kinderen?  

Bij Forte Kinderopvang lezen we altijd graag voor aan de 

kinderen. En ook ouders lezen vaak voor aan hun kind: 

voor het slapen gaan nog samen een verhaaltje lezen of 

met je kind een mooi prentenboek bekijken. Het is niet 

alleen leuk, maar ook belangrijk. Maar waarom eigenlijk? 

En hoe houd je je kind geboeid en kom je toe aan al zijn of 

haar vragen en opmerkingen? Lees je anders voor aan 

baby’s dan aan peuters? Forte Beleidsmedewerker 

Pedagogiek, Esther Bleeker, schreef hier een inspirerend 

blog over. Hierin lees je waarom voorlezen voor alle 

leeftijden eigenlijk zo leerzaam is en hoe je het samen nóg 

leuker kunt maken! 

 Klik hier voor het blog: waarom is voorlezen zo 

goed voor kinderen?  

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffortekinderopvang.nl%2Fvoorlezen-is-leuk-en-leerzaam%2F&data=02%7C01%7Crenske.bavius%40isobscholen.nl%7C570be450440645b9ba4808d85edb27b0%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637363642649584410&sdata=oQA4EuILWFiH%2FeR7mTiJfXlYf7Gj0Vk%2Fs42H4hbHqvc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffortekinderopvang.nl%2Fvoorlezen-is-leuk-en-leerzaam%2F&data=02%7C01%7Crenske.bavius%40isobscholen.nl%7C570be450440645b9ba4808d85edb27b0%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637363642649584410&sdata=oQA4EuILWFiH%2FeR7mTiJfXlYf7Gj0Vk%2Fs42H4hbHqvc%3D&reserved=0

