Mei 2022
Agenda:
Datum
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei
Vanaf maandag 30 mei
Maandag 6 juni
Vrijdag 10 juni

Activiteit
VRIJ i.v.m. Hemelvaartsdag
Start toetsweken voor afname van de eindtoetsen groepen 3
t/m 7
2e Pinksterdag = VRIJ
Juf Jessie gaat trouwen

Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag,
Na een mooie meivakantie zijn we in het laatste trimester van dit schooljaar gestapt. Dit betekent
dat er achter de schermen al weer hard wordt gewerkt aan de planning en de organisatie van het
schooljaar dat voor ons ligt. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u daarover meer informatie.
We zijn voor de meivakantie erg geschrokken van het ongeluk van Sjors, leerlinge uit groep 5. Zij is in
het lokaal lelijk gevallen en daarbij op haar hoofd terecht gekomen. Gelukkig gaat het alweer een
stuk beter met haar en kan ze voorzichtig aan weer naar school.
Op dit moment zijn onze gedachten bij Wilma, onze administratieve duizendpoot. Al enige tijd
onderging zij verschillende medische behandelingen tegen kanker. Ze werkte wegens het risico op
coronabesmetting het afgelopen jaar vanuit huis. Helaas is zij zo verzwakt dat dat niet meer gaat.
We wensen haar heel veel sterkte en kracht.
U leest in de agenda dat er een trouwerij op komst is! Juf Jessie en Kevin geven elkaar op 10 juni het
JA-woord. Uiteraard laten we deze dag niet ongemerkt voorbij gaan!
De volgende Wiekslagen ontvangt u in de week van 1 juni.
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.

Evaluatie schoolrooster
Met enige trots hebben we de resultaten van de ouderenquête over het nieuwe schoolrooster
besproken. U hebt deze via de MR ontvangen. Naar aanleiding van de tips & tops hebben we de
volgende bijstellingen in beleid na de meivakantie ingevoerd:
> rond 10 uur tijdens het eten & drinken voorlezen
> lunch starten met 10 minuten eten zonder film/video. De laatste 5 minuten eventueel een
educatieve video zoals het schooltv-journaal. Uitgangspunt is dat we in rust eten (beter voor de
gezondheid). We maken een uitzondering bij feesten.
De inhoud en hoeveelheid van de lunchtrommel vinden wij de verantwoordelijkheid van de ouders.
Wel willen wij u uiteraard wijzen op gezonde voeding en de fruitdag (elke woensdag).
Aanmelden leerlingen
In verband met de planning voor volgend schooljaar verzoeken we ouders om broertjes en zusjes
tijdig bij ons aan te melden. Het aanmeldformulier is op school verkrijgbaar, maar ook te
downloaden via onze website
Thema BSO
Van 9 mei t/m 15 juli gaan we aan de
slag met een nieuw thema op de Forte
BSO’s ! De BSO’s gaan zich bezighouden
met activiteiten binnen hun nieuwe
thema “Wij gaan bouwen”. Van
ontwerp tot daadwerkelijke uitvoering:
wat ga jij bouwen? En op de Forte
KDV’s starten de kinderen met hun
nieuwe thema Beestenboel!

Met vriendelijke groet,
Team van De Wiekslag

