
 

   
 

Januari 2022 

Agenda: 

Datum Activiteit 

13 januari, 15:00 uur MR-vergadering 

15 januari, 9:00 uur Werken op het schoolplein 

17 januari, 13:00 uur Leerlingenraad 

 
Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 
Gelukkig hebben we afgelopen maandag de schooldeuren weer kunnen openen voor de kinderen 
om het fysieke onderwijs te hervatten! Wel onder dezelfde beperkende maatregelen als voor de 
kerstvakantie. Ik heb u daarover reeds uitgebreid geïnformeerd. Neem bij twijfel contact met ons op. 
 
Vlak voor de kerstvakantie heb ik overleg gehad met de 
schoolpleincommissie. Het schetsontwerp wordt verder 
uitgewerkt, zodat we fondsen en sponsoren kunnen 
gaan werven. Alle wensen realiseren met het 
beschikbare budget gaat helaas niet lukken. Zeker niet 
op de korte termijn. Om toch iéts te doen, gaan we op 
zaterdagochtend 15 januari met de werkgroep een 
aantal tijdelijke groene aanpassingen doen aan het 
voorplein: plaatsen van een tipi van wilgentakken en het 
planten van knotwilgen. Wilgen groeien snel en de 
takken zijn gratis. De bomen worden opgenomen in het 
nieuwe inrichtingsplan. 
 
Voor de kerstvakantie is juf Iwanna bij ons gestart als 
onderwijsassistente. Zij ondersteunt de leerkrachten tijdens de lunchpauze en begeleidt kinderen. 
Na de kerstvakantie werkt zij alle dagen van 12:15 tot 14:15 uur. 
 
Op maandag 31 januari hervat juf Jessie haar werkzaamheden. Meester Owen gaat op 
dinsdagochtend leerkrachten ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs; 's middags 
gaat hij Rots & Watertrainingen verzorgen voor verschillende groepen/leerlingen. 
 
De volgende Wiekslagen ontvangt u op woensdag 2 februari. 
 
Fred de Wildt, directeur 
 
CITO toetsen  
In de derde en vierde week na de vakantie, vanaf maandag 24 januari, vinden de CITO toetsen 
plaats. Wilt u ervoor zorgen om in die week geen afspraken in te plannen voor (tand)arts-bezoeken? 
 
Leerrecht en leerplicht 
In Nederland hebben alle kinderen vanaf 5 jaar het recht om naar school te gaan. Dit is geregeld in 
de leerplichtwet. Met de leerplichtambtenaar van gemeente Alkmaar neem ik maandelijks het 
verzuim van de leerlingen door. Zoals u weet lopen alle verlofaanvragen via de directeur van de 



 

   
 

school. Een aanvraagformulier is op school verkrijgbaar of te downloaden via de website van de 
school. 
 
Wanneer géén verlof? 
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven: 

 familiebezoek in het buitenland; 
 goedkope tickets in het laagseizoen; 
 omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; 
 vakantiespreiding; 
 verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 
 eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 
 samen reizen; 
 kroonjaren; 
 sabbatical; 
 wereldreis/verre reis. 

 
Leerplichtambtenaren en schooldirecteuren krijgen vaak vragen over de leerplicht. Alle informatie 
over leerplicht en schoolaanwezigheid is te vinden via deze link:  
https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/onderwijs-scholing-en-kinderopvang/leerplicht 
 
Vacature PM-er peuteropvang 
Wegens het vertrek van juf Esther is een vacature bij de peuteropvang ontstaan. Zie link naar de 
vacature > https://fortekinderopvang.nl/vacatures/pedagogisch-medewerker-peuteropvang-de-
wiekslag/ 
 
#zetjelichtaan 
Fietsen in het donker draait om zien én gezien 
worden. Het is dus heel belangrijk dat de 
fietsverlichting in orde is. Daarom het verzoek: 
controleer de verlichting van de fiets van uw 
kind en leer ze dat ze bij schemer en donker 
altijd hun licht aanzetten! 
Wist u dat de kans op een aanrijding met 20% 
afneemt wanneer je goede fietsverlichting hebt? 

 
Met vriendelijke groet, 

Team van De Wiekslag 
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