
 

   
 

Februari 2022 

Agenda: 

Datum Activiteit 

t/m 4 februari Toetsweek 

Maandag 7 februari Groep 7 en 8 naar voorstelling ‘Oorlogswinter’ in De Vest 

Donderdag 10 februari Studiedag team: alle kinderen vrij 

Vrijdag 11 februari Schoolrapport groep 8 

Vrijdag 18 februari Schoolrapport groepen 1 t/m 7 

21 t/m 25 februari Voorjaarsvakantie 

14 t/m 18 februari Rapport/adviesgesprekken groep 8 

28 februari t/m 11 maart Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 

 
Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 
Na een zeer hectische periode i.v.m. de corona-maatregelen is de rust gelukkig weergekeerd! Ik heb 
veel bewondering voor iedereen, ouders, leerlingen en leerkrachten voor de flexibiliteit. U wil ik 
bedanken voor uw begrip! Stapje voor stapje pakken we het normale leven weer op. De eerste 
groepen mogen weer naar een voorstelling in de Vest en de naschoolse activiteiten kunnen eindelijk 
opgestart worden. 
 
Wel of niet naar school bij klachten? Om u te helpen bij deze afweging zijn de richtlijnen van het 
RIVM verwerkt in de beslisboom. De nieuwste versie vindt u op onze website of klik hier. 
 
Deze week is Jessie weer gestart na haar zwangerschapsverlof. Haar werkdagen zijn maandag, 
donderdag en vrijdag. Owen heeft alle lopende zaken zorgvuldig aan haar overgedragen. Ik wil hem 
bedanken voor de behartiging van de ib-taken! 
 
Op donderdag 10 februari is er een studiedag voor de leerkrachten waarop we de resultaten van de 
toetsen gaan analyseren. De conclusies gebruiken we om het onderwijsaanbod af te stemmen op de 
behoeftes van de groep/het kind. 
 
Samen met Forte hebben we een deel van 
de gemeenschappelijke ruimte opnieuw 
ingericht met een chill-hoek, bouwhoek en 
een themahoek. 
 
De volgende Wiekslagen ontvangt u op 
woensdag 2 maart 2022. 
 
Fred de Wildt, directeur 

https://www.obswiekslag.nl/syndeo_data/media/info/Beslisboom_0_jaar_t_m_groep_8_-_BOinK_AJN_RIVM__31012022.pdf


 

   
 

Even voorstellen… 
Mijn naam is Fientje en ik mag met mijn baasje mee naar school. Ik slaap en 
speel in het kantoor en geniet van alle aandacht en knuffeltjes van de 
kinderen. Ze noemen me zelfs een school(t)hondje…  
 
Schoolplein 
Enkele weken geleden hebben we met een aantal ouders en kinderen de 
eerste aangezet gegeven voor de vergroening van ons schoolplein. 
Binnenkort is het grote plan gereed. Ondertussen zoeken we fondsen en 
sponsoren. Zo hebben we een aanvraag ingediend bij de gemeente 
Alkmaar, IVN en de Provincie. 
 
Vandalisme 
Regelmatig worden we geconfronteerd met vandalismeschade. Voor zover bekend spreken we de 
jongeren aan. Hierbij zijn helaas ook leerlingen van de school betrokken. Deze week is de wijkagent 
in de groepen 6 t/m 8 geweest om hierover voorlichting te geven. 
 

 Overlast hondenpoep 
De overlast van hondenpoep rond de school is groot! Hierover is overleg 
met de gemeente om te kijken wat we hiertegen kunnen doen. Op eigen 
initiatief hebben we bordjes opgehangen. Dit lijkt te helpen… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolrapporten 
Ons schoolrapport is vernieuwd, zowel qua inhoud als uitvoering! De 
groepen 1 t/m 7 krijgen het nieuwe rapport mee op vrijdag 18 februari. 
Groep 8 moet het nog een jaartje met het oude rapport doen, uiteraard 
wél met de nieuwe inhoud. Zij krijgen het rapport mee op vrijdag 11 
februari. In de week van 14  februari zijn de rapport/adviesgesprekken voor groep 8. Van 28 februari 
t/m 11 maart vinden de rapportgesprekken plaats voor de andere groepen. De gesprekken zijn 
fysiek. Om de gesprekken zo veilig mogelijk te laten verlopen gelden de volgende maatregelen:  

 1 ouder per gezin; 
 bij binnenkomst handen desinfecteren; 
 gebruik beide ingangen van de school; 
 gesprek op 1,5 meter afstand, geen handen schudden, mondkapje verplicht; 
 bij klachten thuisblijven; 
 na afloop de school direct verlaten. 

Houd de app in de gaten voor de uitnodiging en het rooster. Kinderen vanaf groep 5 zijn welkom bij 
het gesprek. 
  



 

   
 

Fruit/groentedag 
De leerlingenraad heeft gevraagd u te wijzen op onze fruit/groentedag. We hebben afgesproken dat 
de kinderen op woensdag fruit/groente meenemen als tussendoortje. De overige dagen mogen zij 
een koek o.i.d. mee, maar alle dagen fruit/groente is natuurlijk helemaal goed. Snoep en 
koolzuurhoudende dranken niet. 
 
Vakantieactiviteiten 
We zetten in op een heerlijke 
vakantie bij de Forte BSO's! 
Tijdens de komende 
voorjaarsvakantie bieden we 
weer zoveel toffe workshops 
aan! Wat dacht je Workshop 
Dans, Workshop Journalistiek, 
Workshop Percussie, 
Poppentheater, Workshop 
Superhelden, Bootcamp en een 
Workshop Capoeira? En dit nog 
maar stukje van het hele 
programma! Ouders vinden het 
hele programma in de Forte 
app onder Agenda. 
 
Forte Kinderopvang biedt 
opvang tijdens de vakantie bij 
onze buitenschoolse opvang, 
met een programma tjokvol 
leuke activiteiten. De hele 
vakantie lang gezellige 
uitstapjes en coole workshops, 
zodat ze een echt 
vakantiegevoel hebben. Bij 
Forte Kinderopvang kun je 
terecht voor naschoolse 
opvang incl. 6, 9 of 12 weken 
schoolvakantie, of alleen 
tijdens de vakanties (12 
vakantieweken). Meer info: https://fortekinderopvang.nl/praktische-informatie/vakantieopvang/ 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Team van De Wiekslag 

https://fortekinderopvang.nl/praktische-informatie/vakantieopvang/

