
 

   
 

Maart 2022 

Agenda: 

Datum Activiteit 

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

Zaterdag 5 maart, 9:00-12:30 
uur 

Klussen op het schoolplein 

Maandag 7 maart Het Zwanenmeer > opera in de Vest voor groep 4 t/m 6 

Donderdag 10 maart, 15:00 uur MR-vergadering 

Maandag 14 maart Start project ‘sprookjes’ groep 1-2 

Maandag 21 maart Leerlingenraad 
Start project ‘muziek’ groep 3 t/m 8 

Woensdag 23 maart ISOB-studiedag. Alle kinderen vrij 

Maandag 28 maart Grote rekendag 

Dinsdag 29 maart Verkeersexamen groep 7 

Maandag 4 april Schoolfotograaf 

 
Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 
Na een te lange periode zonder fysieke contacten is er eindelijk gelegenheid om elkaar weer te 
ontmoeten. Het is zelfs een beetje wennen zo zonder mondkampje enz. enz. 
 
Zaterdag 5 maart wordt er geklust op het schoolplein. We gaan een paar bomen snoeien, takken 
versnipperen en de schooltuin opknappen. Vele handen maken licht werk! Komt u ook? 
 
De komende tijd staan er een aantal leuke en zinvolle activiteiten op de planning. In deze 
Wiekslagen leest u daarover meer. Deze activiteiten worden grotendeels bekostigd vanuit het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en hebben tot doel om de sociale cohesie tussen de 
kinderen en in de groepen te versterken. Gebleken is dat door alle corona-beperkingen de kinderen 
op dit gebied veel moeten inhalen. Met deze programma’s willen we een bijdrage leveren aan de 
brede ontwikkeling van de kinderen. 
 
De volgende Wiekslagen ontvangt u in de week van 6 april. 
 
Fred de Wildt, directeur 
 
Schoolprojecten 
In de groepen 1-2 gaat het vanaf maandag 14 maart een aantal weken over SPROOKJES. Het project 
wordt afgesloten met een presentatie voor ouders. Hierover ontvangt u nog bericht. 

Vanaf dinsdag 21 maart start het muziekproject 
SWINGEND BEGIN. Muziekdocenten van Artiance 
komen vier keer in de groepen 3 t/m 8 om muziekles 
te geven. In deze 4 lessen maken de kinderen kennis 
met een aantal verschillende muziekinstrumenten. 
 
Ook dit project wordt afgesloten met een presentatie 
voor ouders op dinsdag 12 april om 12:00 uur.  



 

   
 

Schooljudo 
In samenwerking met gemeente Alkmaar starten de groepen 5 t/m 8 eind maart met schooljudo. In 
plaats van een reguliere gymles krijgen zij judoles onder leiding van een ervaren trainer. De lessen 
worden gegeven in onze gymzaal. Doel van de lessen is om op een speelse manier bij te dragen aan 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 
 
Schoolbibliotheek 
Een lang gekoesterde wens: een schoolbibliotheek met aantrekkelijke kinderboeken! Om deze wens 
te realiseren hebben we de samenwerking gezocht met Bibliotheek Kennemerwaard. De volgende 
stappen hebben we inmiddels gezet en gaan we nog zetten: 

 De AC heeft budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf van nieuwe boeken. 50% van dit 
budget is inmiddels besteed; 

 Zwerfboekenstation inrichten. In de aula van de hoofdingang staat een aantrekkelijke kast 
vol met boeken. Deze boeken zijn beschikbaar gesteld door ouders, uitgeverijen en 
boekhandels. Deze boeken mogen binnen en buiten de school zwerven en zijn hiervoor 
voorzien van een speciale sticker met een code. 

 De schoolbibliotheek wordt binnenkort gesaneerd door de bibliotheek. De boeken die we 
overhouden worden voorzien van nieuwe etiketten, zoals deze ook in de echte bibliotheek 
worden gebruikt. Hiermee laten we de AVI-indeling definitief los. 

 In het nieuwe schooljaar komt er regelmatig een consulent van de bibliotheek op school om 
het team en de kinderen te ondersteunen bij de leesbevordering. 

 In de begroting van de school is budget gereserveerd om jaarlijks nieuwe schoolboeken aan 
te schaffen. 

 
Rots & Watertraining 
Deze week is meester Owen gestart met de Rots & Watertraining voor groep 6 en enkele kinderen 
uit de groepen 7 & 8. De training helpt kinderen hun gedragskeuzes uit te breiden. Kinderen leren: 

 te vertrouwen op hun lichaam en kwaliteiten; 
 te vertrouwen op hun emotie en intuïtie; 
 te kiezen vanuit kracht; 
 open te staan voor verandering;  
 vast te houden aan hun dromen, normen en overtuigingen. 

 
Naschoolse activiteiten 
Deze week is de naschoolse activiteit STREETDANCE, verzorgd door Artiance gestart. De aanmelding 
hiervoor overtrof onze verwachtingen en nemen we mee in de evaluatie. Dit jaar zijn we namelijk 
gestart bij wijze van proef.  
Naast naschoolse activiteiten gericht op cultuur bieden we ook sportactiviteiten aan. Deze worden al 
langer verzorgd door juf Ryanne, onze vakdocent. 
 
  



 

   
 

Schoolplein 
Het ontwerp van het nieuwe schoolplein is klaar! Volgende week nemen we de kostenraming door 
en werken we de planning uit. Ondertussen hebben we al een paar activiteiten uitgevoerd: plaatsen 
van de tipi’s en het opknappen van de schooltuin. 

 

 
 



 

   
 

 
Speel in het orkest! 
Workshopmiddag muziekles voor kinderen 
Op  zondag 13 maart organiseert Artiance een muziek 
workshopmiddag voor kinderen vanaf 8 jaar. 
‘Luister, ervaar en speel!’ is het motto van deze middag 
vol muzikale workshops.  
Deelname is gratis, maar je moet je wel even aanmelden 
via: www.artiance.nl 
 
Bedankt voor 304 kg lege batterijen! 
In de afgelopen drie jaar heeft OBS De Wiekslag 304 kg 
lege batterijen ingezameld. Daar zijn we heel blij mee, 
want lege batterijen zitten nog vol pluspunten. 
Ingezamelde batterijen leveren waardevolle metalen op, 
zoals ijzer, lood, zink en mangaan. Daar maken we weer 
nieuwe producten van. Fietsen, brilmonturen, pannen, 
bestek, leidingen of dakgoten... en nog veel meer. De 
inzamelbak staat bij de hoofdingang. Voor elke kg 
ontvangt de school € 0,25 waarvan we weer leuke dingen 
kunnen doen. 
 
Met vriendelijke groet, 

Team van De Wiekslag 

http://www.artiance.nl/

