Juli 2022
Agenda:
Datum
maandag 11 juli
Woensdagmiddag 13 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
maandag 29 augustus

donderdag 15 september

Activiteit
doorschuifmiddag (kennismaking met nieuwe leerkracht)
Wiekslag Got’s talent voor groepen 5 t/m 7
Afscheid juf Marianne, juf Herma en meester Harry
’s morgens > vossenjacht door leerlingen van groep 8
Om 12:00 uur > start zomervakantie
Eerste schooldag
Ouders mogen vanmorgen mee om hun kind in de klas te
brengen.
19:00 uur > informatieavond (nadere informatie over de
organisatie volgt)

Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag,
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We zijn het bijna vergeten, maar het begin van
dit schooljaar werd beheerst door de pandemie. Veel kinderen, ouders en leerkrachten werden
getroffen door corona met alle gevolgen van dien. Er is veel gevraagd van ieders flexibiliteit. We
genieten van alles wat er nu weer mogelijk is.
Deze week hebben we op de afscheidsavond onze oudste leerlingen uitgezwaaid. Zij vliegen uit en
gaan hun toekomst tegemoet We wensen jullie veel succes op het voortgezet onderwijs!!!
Volgende week nemen we afscheid van drie gewaardeerde collega’s: juf Marianne, juf Herma en
meester Harry. Zij hebben veel betekend voor onze school. Juf Marianne gaat werken op een VOschool in IJmuiden, juf Herma en meester Harry gaan met (vervroegd) pensioen. Ik wil hen bedanken
voor hun inzet en betrokkenheid en wens ze voor de toekomst alle goeds!
Verder vindt u in deze laatste Wiekslagen van dit schooljaar de meest relevante informatie over het
nieuwe schooljaar. De hele jaarplanning vindt u in de schoolapp en op de website. Dankzij een tip
van één van de ouders hebben we de formatie op het laatste moment nog rond gekregen! We heten
juf Kirsten en juf Elisa van harte welkom op onze school! In deze nieuwsbrief stellen ze zich aan u
voor. Op de doorschuifmiddag zijn zij op school zodat de kinderen kennis kunnen maken met hun
nieuwe leerkracht.
Namens mijn collega’s wil ik u bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen.
De koek is op! Op maandag 29 augustus staan we weer voor u en de kinderen klaar. Op deze eerste
schooldag heten we u ook van harte welkom in de school, zodat u uw kind in de klas kunt brengen
en de gelegenheid hebt om kennis te maken met de leerkracht.
Geniet van een mooie zomervakantie!
Fred de Wildt, directeur

Organisatie 2022-2023
Voor het nieuwe schooljaar ziet onze organisatie er onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen
als volgt uit:

Groep 1/2 a
Groep 1/2 b
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Maandag
Cindy
Babonnick
Richelle Koek
Annemiek
Pruim
Erna de Haan

Dinsdag
Cindy
Babonnick
Richelle Koek
Annemiek
Pruim
Erna de Haan

Elisa van
Wonderen
Celeste
Moorman
Wilmer
Kaandorp
Lizzy Admiraal

Owen
Naujoks
Celeste
Moorman
Marjolijn
Polle
Wilmer
Kaandorp

Interne
Jessie Lucas
begeleiding
Extra
ondersteuning
en
talentgroep
OnderwijsAnnelies
assistenten
Verstegen
Iwanna
Steinhaus
Bewegingsonderwijs
HVOonderwijs
Administratie
Conciërge
Directie

Woensdag
Cindy
Babonnick
Richelle Koek
Kirsten van
Swol
Annemiek
Pruim
Owen
Naujoks
Celeste
Moorman
Marjolijn
Polle
Wilmer
Kaandorp

Donderdag
Puck Boot

Vrijdag
Puck Boot

Richelle Koek
Kirsten van
Swol
Erna de Haan

Richelle Koek
Kirsten van
Swol
Erna de Haan

Owen
Naujoks
Celeste
Moorman
Marjolijn
Polle
Lizzy Admiraal

Owen
Naujoks
Celeste
Moorman
Marjolijn
Polle
Lizzy Admiraal

Jessie Lucas

Jessie Lucas

Annelies
Verstegen
Iwanna
Steinhaus

Annelies
Verstegen
Iwanna
Steinhaus
Ryanne
Slooten
(groepen 3-8)

vacature

Annelies
Verstegen
Iwanna
Steinhaus

Iwanna
Steinhaus

Ryanne
Slooten
(groepen 1-2)

Margreeth
van Diepen
(groepen 6-7)
vacature
Peter
Erkelens
Fred de Wildt

Fred de Wildt

Fred de Wildt

Fred de Wildt

Kennismaken met juf Kirsten
Mijn naam is Kirsten van Swol en vanaf volgend schooljaar sta ik drie dagen voor
groep 3. Ik kijk hier erg naar uit. Ik heb de afgelopen 10 jaar op een school in
Alkmaar/Oudorp gewerkt. Eerst bij de kleuters en de laatste jaren in groep 3. Het
leren lezen is zo’n mooi proces, het is fijn om hieraan te kunnen bijdragen.
In het dagelijks leven ben ik moeder van twee prachtige zoons. Ik doe aan
crossfit en ik hou van hardlopen. Ik vind het heerlijk om te bewegen, dit is ook
iets wat ik graag meeneem in de klas. Bewegen tijdens het leren.
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking!

Kennismaken met juf Elisa

Mijn naam is Elisa van Wonderen. Na de
zomervakantie ga ik als leerkracht werken in groep
5, op de maandagen. 3 jaar geleden ben ik met
mijn gezin in Schoorl komen wonen. Hiervoor heb
ik in Amsterdam gewoond en als leerkracht
gewerkt. Ik heb er zin in!-)

H.V.O.-lessen groep 6 & 7
Kinderen en leerkrachten zijn tevreden over de huidige H.V.O.-lessen in groep 6 en 7. Op grond
daarvan hebben we besloten om de samenwerking met de H.V.O.-juf Margreeth na de zomer voort

te zetten. De organisatie gaan we wel aanpassen: tijdens de H.V.O.-lessen wordt groep 6 gesplitst
gezien de grootte van deze groep. Kijk voor meer informatie over H.V.O. op deze link.
Vakantie- en studiedagen 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie
STUDIEDAGEN:
Maandag 24 oktober 2022
Dinsdag 14 februari 2023
Donderdag 6 april 2023
Vrijdag 23 juni 2023
Vrijdag 21 juli 2023 (’s middags)

17 t/m 21 oktober 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Vrijdag (!) 24 februari 2023 t/m 3 maart 2023
7 t/m 10 april 2023
24 april 2023 t/m 5 mei 2023
18 t/m 19 mei 2023
29 mei 2023
24 juli 2023 t/m 1 september 2023

Afvalscheiding
Dit jaar zijn we gestart met het scheiden van ons afval. Hiervoor
draaien mee in het ophaalschema van HVC. De grote hoeveelheid
GFT-afval staat hierdoor te lang in de schuur waardoor het gaat
broeien en stinken. Onlangs hebben we moeten besluiten om het
GFT-afval niet meer apart aan te leveren. Om de kinderen zich toch
bewust te laten worden van het afval krijgen zij na consumptie het
lege drinkpakje, plastic zakje, schillen weer mee naar huis in het
trommeltje. Werkt u ook mee aan verduurzaming door drinken en
eten mee te geven in een beker/trommeltje?
Met vriendelijke groet,
Team van De Wiekslag

