Juni 2022
Agenda:
Datum
Tot/met 10 juni
Vrijdag 10 juni
Maandag 13 juni van 8:20 tot
8:45 uur
Woensdag 15 juni van 8:20 tot
8:45 uur
Vrijdag 17 juni, ‘s morgens

Zondag 19 juni
20 juni t/m 22 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni
Maandag 27 juni
Vanaf 28 juni
Woensdag 6 juli
Vrijdag 15 juli

Activiteit
Toetsweken groep 3 t/m 7
Juf Jessie gaat trouwen
Inloopmoment voor groep 1 t/m 4
Inloopmoment voor groep 5 t/m 8
Excursie van groep 7 en 8 naar Schermerhorn (bezoek aan ’t
Kleinste Huisje, de Grote Kerk en een rondvaart door de
Eilandspolder)
Vaderdag
Schoolkamp groep 8
Groep 8 vrij
Rapport mee (groep 1 t/m 7)
Studiedag team (alle kinderen vrij) voor evaluatie en
teambuilding
Rapportgesprekken
Afscheidsavond groep 8 (nadere informatie volgt)
’s morgens > vossenjacht door leerlingen van groep 8
Om 12:00 uur > start zomervakantie

Foto: het Kleinste Huisje in Schermerhorn
Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag,
Op maandag 16 mei is Wilma Visser overleden, onze administratieve kracht. Namens het team en
bestuur zijn we op de condoleance geweest. Onze AC en MR hebben een mooi bloemstuk namens
de ouders verzorgd. De administratieve zaken pakken we deels zelf op tot er een nieuwe kracht is
aangenomen. De meer specifieke zaken heeft Martine Assink overgenomen. Zij voert de
administratie van meerdere ISOB-scholen en is goed ingewijd in de materie.
In deze Wiekslagen vindt u de meest relevante informatie over het nieuwe schooljaar. De formatie
hebben we grotendeels rond gekregen, maar alles onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen!
Mochten er nog zaken wijziging dan leest u dat in de volgende Wiekslagen. Deze ontvangt u in de
week van 6 juli.
Fred de Wildt, directeur

Inloopochtend
Met het nieuwe deurbeleid is de behoefte ontstaan om momenten te organiseren dat u als ouder
een kijkje kunt nemen in de klas van uw kind. Hiertoe willen we inloopmomenten door het jaar heen
organiseren:
> verspreid door het jaar en rond schoolvakanties;
> als afsluiting van een thema.
Het eerstkomende inloopmoment hebben we gepland op:
> Maandag 13 juni voor groep 1 t/m 4
> Woensdag 15 juni voor groep 5 t/m 8
Van 8:20 uur tot 8:45 uur hebt u de gelegenheid om uw kind in de klas te brengen. Tijdens de inloop
kunt uw kind zijn/haar werk laten zien. De leerkracht geeft dus geen les.
Voor het nieuwe schooljaar gaan we deze inloopmomenten in de planning opnemen.
Sanering schoolbibliotheek
Op 14 en 15 juni wordt onze schoolbibliotheek gesaneerd door de consulent van de bibliotheek.
Deze actie is een onderdeel van aanpassingen in ons leesbeleid:
> de indeling op AVI-niveau is vervallen en daarmee het niveau-lezen
> de boeken worden ingedeeld overeenkomstig de indeling van de ‘echte’ bibliotheek (op leeftijd en
thema).
> de kinderen mogen boeken kiezen naar interesse, waarbij ze geholpen worden om hierbij aan te
sluiten bij hun leeftijd.
> in de klas organiseert de leerkracht allerlei lesactiviteiten ter bevordering van de leesvaardigheid
en –motivatie.
> in de school, bij de hoofdingang, staat een zwerfboekenstation. Deze boeken mogen zwerven;
door de school, door Stompetoren en door het land. De inhoud van deze kast wordt verzorgd door
https://kinderzwerfboek.nl/
> volgend schooljaar zal de consulent van de bibliotheek regelmatig op school zijn om de
kinderen/leerkrachten te ondersteunen bij de leesactiviteiten.
Rapport en –gesprekken
Op vrijdag 24 juni ontvangen de leerlingen van groep 1 t/m 7 het schoolrapport. Een oudergesprek
naar aanleiding van dit eindrapport is optioneel. Indien de leerkracht een gesprek nodig vindt, wordt
u daarvoor door hem/haar zelf uitgenodigd. Wanneer u zelf een gesprek wenst, kunt u dit aangeven
bij de leerkracht via de mail. Er worden dus géén tijden open gezet in de schoolapp.

Organisatie 2022-2023
Voor het nieuwe schooljaar ziet onze organisatie er onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen
als volgt uit:
Dinsdag
Cindy
Babonnick
Richelle Koek
Marianne
Rijkers
Erna de Haan

Woensdag
Cindy
Babonnick
Richelle Koek
Annemiek
Pruim
Erna de Haan

Donderdag
Puck Boot

Vrijdag
Puck Boot

Groep 4

Maandag
Cindy
Babonnick
Richelle Koek
Marianne
Rijkers
Erna de Haan

Richelle Koek
Annemiek
Pruim
Erna de Haan

Groep 5

vacature

Groep 6

Celeste
Moorman
Wilmer
Kaandorp
Lizzy Admiraal

Owen
Naujoks
Celeste
Moorman
Marjolijn
Polle
Wilmer
Kaandorp

Owen
Naujoks
Celeste
Moorman
Marjolijn
Polle
Wilmer
Kaandorp

Owen
Naujoks
Celeste
Moorman
Marjolijn
Polle
Lizzy Admiraal

Richelle Koek
Annemiek
Pruim
Marianne
Rijkers
Owen
Naujoks
Celeste
Moorman
Marjolijn
Polle
Lizzy Admiraal

Jessie Lucas

Jessie Lucas

Groep 1/2 a
Groep 1/2 b
Groep 3

Groep 7
Groep 8

Interne
Jessie Lucas
begeleiding
Extra
ondersteuning
en
talentgroep
Bewegingsonderwijs
HVOonderwijs
Administratie
Conciërge
Directie

vacature

Ryanne
Slooten
(groepen 1-2)

Ryanne
Slooten
(groepen 3-8)

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

Fred de Wildt

Fred de Wildt

Fred de Wildt

Korte toelichting:
 Uit het overzicht blijkt dat we nog een aantal vacatures hebben. Personeelszaken van ISOB is
op dit moment druk bezig om alle openstaande vacatures in te vullen.
 Deze vacatures ontstaan doordat meester Harry aan het einde van dit schooljaar met
pensioen gaat. Gezien de lichte daling van het leerlingenaantal kunnen we de ontstane
vacatureruimte niet voor 100% invullen
 Juf Annemiek gaat volgend schooljaar een dag extra werken voor groep 3. Hierdoor kan juf
Marianne een dag mee naar groep 4.

 Meester Wilmer wil zich breder ontwikkelen in de leerlijnen van de bovenbouw. Hiervoor
gaat hij een dag in groep 7 werken, daarnaast blijft hij 2 dagen in groep 8 naast juf Lizzy.
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
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

Wandel4daagse Stompetoren
Ieder jaar organiseert ‘t Honk de Wandelvierdaagse in Stompetoren, meestal begin juni. De
afgelopen 2 jaar was het door de coronamaatregelen niet mogelijk om een vierdaagse te
organiseren. En helaas zal er ook dit jaar geen Wandelvierdaagse plaatsvinden, o.a. door een tekort
aan vrijwilligers.
Volgend jaar slaan 't Honk en Dorpshuis De Hoeksteen de handen ineen en zal er weer een mooie
vierdaagse in Stompetoren zijn! Wij van 't Honk zoeken nog veel vrijwilligers om ons team te komen
versterken, o.a. voor de vrijdagavonden, Halloween en de Wandelvierdaagse volgend jaar.
Meer informatie en aanmelden bij Dirk Kalverboer (dakalverboer@ziggo.nl)
Met vriendelijke groet,
Team van De Wiekslag

