
 

   
 

Januari 2023 

Agenda: 

Datum Activiteit 

Donderdag 26 januari 15:00-16:00 uur > MR-vergadering 

Vrijdag 27 januari Afscheid juf Marjolijn (nadere info volgt) 

30 januari t/m 10 februari Toetsweken groep 3 t/m 8 

 
Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2023. We zijn het nieuwe jaar goed gestart. Iedereen was goed 
uitgerust en had weer zin om aan de slag te gaan. Hopelijk hebt u ook kunnen genieten van gezellige 
dagen en bent u het nieuwe jaar goed gestart. 
 
Ons staan de komende weken weer belangrijke zaken te wachten: van toetsen tot afscheid en 
starten met een nieuwe baan. Op vrijdag 27 januari nemen we afscheid van juf Marjolijn en gaan we 
haar bedanken voor alles wat ze voor onze school heeft gedaan. U ontvangt nog nadere informatie 
over de organisatie. Haar opvolgster, juf Stieneke, heeft al een paar dagen meegedraaid in de klas. 
Ze staat te popelen om te starten! We wensen haar heel veel plezier toe op onze school. 
 
Verder in deze Wiekslagen nogmaals de oproep voor een verkeersouder. Twijfelt u? Neem dan even 
contact met mij op. De taak is niet groot in tijdsinvestering, maar wel groot in belang: de 
verkeersveiligheid van onze kinderen. 
 
Fred de Wildt, directeur 
 
Toetsweken 
In verband met het vertrek van juf Marjolijn is groep 7 deze week gestart met de toetsen voor het 
leerlingvolgsysteem. Groep 8 start volgende week i.v.m. de planning voor de adviesgesprekken. Met 
de groepen 3 t/m 6 starten we op 30 januari. Houdt hiermee a.u.b. rekening bij het maken van 
afspraken met artsen, tandartsen, enz. 
 
Naschoolse activiteiten 
De laatste naschoolse activiteit van dit schooljaar is TECHNIEKKIDZ. In deze cursus leren de 
deelnemers alles over ontwerpen, materiaal, van idee naar ontwerp, naar uitwerking, waarbij veel 
wordt samengewerkt. De cursus is bestemd voor groep 6, 7 en 8. Start is op donderdag 23 maart van 
14:15-15:15 uur (8 lessen). Kosten bedragen € 16,=. Aanmelding via www.stadskidsalkmaar.nl 
 
Klassenbezoeken 
In het kader van het nascholingstraject worden alle leerkrachten volgende week tijdens een 
instructieles bezocht door de begeleidster. De les wordt met haar nabesproken; tips en tops worden 
uitgewisseld. 
 
Rots en water 
Rots & Water zetten wij geregeld in als interventie om enerzijds de sociale cohesie in de groepen te 
stimuleren en anderzijds de weerbaarheid van de kinderen te versterken. Intussen hebben wij 

http://www.stadskidsalkmaar.nl/


 

   
 

hiervoor twee gecertificeerde leerkrachten in huis: juf Petra en meester Owen. Juf Petra richt zich op 
de onderbouw; meester Owen op de midden- en bovenbouw. 
 
Klik hier voor meer informatie over Rots & Water. 
 
Traktatie voor de leerkrachten 
We stellen het zeer op prijs dat u bij een verjaardag ook 
aan de leerkrachten denkt. Soms is het wel wat te veel…. 
U hoeft zich beslist niet verplicht te voelen om ook iets 
voor de leerkrachten mee te geven. 
 
Ziekmeldingen 
Om te voorkomen dat we ziekmeldingen missen, verzoeken wij u om deze tussen 8:00 en 8:30 uur 
telefonisch door te geven. Nu ontvangen we veel ziekmeldingen via mail. De leerkrachten hebben 
echter bij de opstart van de dag nauwelijks tijd om de mail te checken. Indien wij om 9:00 uur geen 
afmeldingen hebben ontvangen, neemt de school contact met u op. 
 
Inzameling lege batterijen 

Lege batterijen kunnen op school ingeleverd 
worden. Goed voor het milieu én voor de onze 
school. Want voor elke kilo ingezamelde lege 
batterijen ontvangt de school een geldbedrag. 
Alle bij ons op school ingeleverde batterijen worden 
door Stibat ingezameld en gerecycled. Van de 
metalen uit deze batterijen kunnen nieuwe 
producten worden gemaakt. Zoals pannen, fietsen, 
kranen en dakgoten! Meer weten? Kijk op 

www.legebatterijen.nl 
 
In elke batterij zit nog een plus. Inleveren dus! 
 
GEZOCHT VERKEERSOUDER (herhaling) 
Om meer aandacht te kunnen geven aan verkeerseducatie zijn we op zoek naar een verkeersouder. 
Een verkeersouder helpt de school met alles wat met het verkeer te maken heeft. Met jouw inzet 
help je de leerkrachten om samen met andere ouders meer tijd en aandacht te kunnen besteden 
aan praktische verkeerslessen en de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 
Klik hier voor meer informatie. Aanmelden kan bij Fred de Wildt of één van de MR-leden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Team van De Wiekslag 

https://www.rotsenwater.nl/
http://www.legebatterijen.nl/
https://vvn.nl/wat-doet-een-vvn-verkeersouder

