
 

   
 

November 2022 

Agenda: 

Datum Activiteit 

3 t/m 11 november Week van de mediawijsheid voor de bovenbouwgroepen 

7 november Leerlingenraad 

10 november, 15:00 uur MR-vergadering 

11 november Sintmaarten, zingen in September Stompetoren 

19 november, 9:00 – 13:00 uur Klussen op het schoolplein 

23 november Schaatsen op de ijsbaan in Alkmaar voor groepen 4 t/m 8 

5 december Sinterklaasviering 

 
Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 
Na een mooie Kinderboekenweek en een heerlijke herfstvakantie hebben we de activiteiten die zo 
tekenend zijn voor dit seizoen opgestart: lampionnen maken en aandacht voor de herfst. 
Ondertussen is de oudervereniging al weer druk met de festiviteiten rond Sintmaarten en 
Sinterklaas. Het beloofd weer een gezellige tijd te worden, die voor kinderen emotioneel zwaar kan 
zijn. Om deze reden proberen we de aandacht voor de komende feesten iets te reguleren. 
 
Met de leerlingenraad heb ik onlangs gesproken over het continurooster. Naar aanleiding van dit 
overleg hebben we het pauzerooster van de ochtend aangepast. De pauzes zijn een kwartier 
vervroegd. Hierdoor is er een betere balans tussen werktijd en ontspanning. 
 
Gelukkig kan ik u melden dat juf Puck gestart is met re-integratie. Hiervoor zal zij opbouwend op 
vrijdag aanwezig zijn. Voor de langdurige vervanging hebben we een vacature uitgezet. Deze wordt 
vanaf 1 december ingevuld door Petra van Elven. In deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. We 
wensen haar veel werkplezier op onze school. 
 
Fred de Wildt, directeur 
 
Schoolplein 
Op zaterdag 19 november is er een klusdag op het schoolplein. 
Komt u ons helpen met de volgende klussen: verplaatsen 
tafeltennistafel, plaatsen ballenclown, planten van bollen en het 
schilderen van de schuurtjes? Materialen, koffie/thee, koek én 
gezelligheid zijn aanwezig. We starten om 9:00 uur. Komt u ook? 
 
Juf Petra stelt zich voor 

Ik ben Petra van Elven. Ik ben 39 jaar oud en moeder van een meisje van 8 jaar. 
Daarnaast ben ik bonusmoeder voor een meisje van 16 en een jongen van 18 jaar 
oud. En daar hoort dan mijn lieve steun en toeverlaat bij: Jeroen. Samen wonen 
wij al jaren in Nieuwe Niedorp. 
 
Voordat ik bij jullie op school kwam kijken heb ik 10 jaar in het Voortgezet Speciaal 

Onderwijs gewerkt. Daar gaf ik leerlingen een stukje onderwijs en ondersteunde hen in hun weg 
naar betaalde stage/arbeid. Daarna heb ik 4 jaar in het reguliere basisonderwijs met verschillende 



 

   
 

groepen gewerkt. Daar was geen ruimte voor mij als leerkracht bij de kleuters, dus ben ik verder 
gaan zoeken. Ik mis steeds meer de kleuters, want hierin heb ik mijn specialisatie gedaan toen ik nog 
op de Pabo zat. Daar ligt toch wel echt mijn hart merk ik. Gelukkig hebben jullie behoefte aan een 
extra kleuterjuf voor groep 1/2a. 
 
Naast dat ik juf ben, heb ik ook mijn praktijk als creatief kindercoach en ben ik rots en water trainer. 
Hierdoor heb ik al veel kinderen in en buiten de klas kunnen helpen met de dingen waar ze zelf niet 
uit konden komen. En dat maakt voor mij als leerkracht het plaatje echt compleet. Met de juiste 
tools, vaak iets kleins, een kind verder helpen. Soms is dat met een rots en water oefening en soms 
met een tekening maken. Zo wil ik graag werken: vanuit mijn hart en in verbinding met kinderen. Dat 
zorgt ervoor dat ik kan stralen en genieten van mijn werk in de klas. Samen met juf Cindy wil ik er 
een mooi jaar van gaan maken voor en met de kleuters van 1/2 a. Ik kan niet wachten! Tot gauw..... 
 
Lezen is de sleutel tot schoolsucces!  
Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit 
onderwerp krijgt dit jaar extra aandacht. Daarvoor hebben 
we een aantal activiteiten opgezet: 
> een nauwe samenwerking met de regionale bibliotheek 
door de inzet van een leesconsultente, juf Danielle. Zij 
promoot leesboeken, helpt juf Sabine bij het inrichten van 
de schoolbibliotheek en geeft adviezen voor de aanschaf 
van nieuwe boeken. 

> de oude leesboeken zijn 
vervangen door nieuwe 
exemplaren, waarbij geluisterd is naar de wensen van de kinderen. De 
leerlingenraad heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. 
> in groep 6 & 7 wordt een biebteam opgericht. Zij geven boekpromoties en 
helpen bij het op orde houden van de schoolbibliotheek. 
> daarnaast is het leesaanbod in alle groepen verdiept met een nieuwe 
leesmethode in groep 3 en door de inzet van allerlei werkvormen zoals 
RALFI-lezen en Toneellezen. 
> het inrichten van een KinderZwerfBoekStation met mooie leesboeken die 
mogen zwerven (thuis en op school). Deze leesboeken zijn veelal nieuw en 
als donatie ontvangen van uitgeverijen. 

 
Al met al mooie ontwikkelingen waarmee we het leesonderwijs op De Wiekslag een extra impuls 
hebben gegeven.  
 
Naschoolse activiteiten 
De cursus ‘Speurneuzen in de natuur’ wordt binnenkort afgesloten. Inmiddels is de cursus 
‘Prentenboeken Muziek & Dans’ gestart. In de loop van het jaar komt er nog een techniekcursus. 
Zodra de planning bekend is ontvangt u hiervan bericht. 
 
 
  



 

   
 

Wereld oriëntatie  
Vanaf groep 3 zijn we gestart met de nieuwe methode voor wereld oriëntatie, BLINK. De vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en burgerschap worden hiermee in thema’s en geïntegreerd 
aangeboden, zoals wonderlijke uitvindingen, verschillen tussen culturen of ruimtereizigers. De 
thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, waardoor ze gemakkelijk geïnteresseerd 
raken. De verschillende onderdelen van wereldoriëntatie komen vanzelf aan bod. Inclusief 
burgerschap. 
 
In elk thema werken de kinderen aan een eindopdracht. Alles wat ze leren, kunnen ze direct inzetten 
om deze opdracht te vervullen. Zo ontdekken ze de wereld en tegelijkertijd waarom ze dat verder 
helpt. Op school en in hun leven. 
 
Wilt u meer weten? Klik dan op de volgende link.  
 
Daarnaast blijven we topografie vanaf groep 5 aanbieden als aparte leerlijn. 
 
Bovenstaande heeft gevolgen voor ons schoolrapport: de losse vakken (aardrijkskunde, geschiedenis 
en natuur) maken plaats voor ‘wereld oriëntatie’. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Team van De Wiekslag 

 

 

https://blink.nl/blink-wereld/over-blink-wereld/wereldorientatie-geintegreerd/

