
 

   
 

Oktober 2022 

Agenda: 

Datum Activiteit 

26 september-7 oktober Welbevindengesprekken 

5 t/m 14 oktober Kinderboekenweek 

7 en 10 oktober Klassenobservaties in alle groepen door externe 
onderwijskundige t.b.v. studiedag 

8 oktober Alkmaars Ontzet 

11 oktober ’s middags > Herdenking Slag bij Rustenburg (groep 8) 

13 oktober 15:00 – 16:30 uur > MR-vergadering 

14 oktober 12:50 uur > afsluiting thema Kinderboekenweek 

17 t/m 21 oktober HERFSTVAKANTIE 

24 oktober STUDIEDAG: alle kinderen vrij 

 
Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 
De afgelopen weken stonden de groepsvormingsprocessen centraal. Met allerlei activiteiten hebben 
we gewerkt aan een positief groeps- en schoolklimaat. Onder andere door met elkaar op stap te 
gaan. Wat hebben we genoten van de schoolreisjes! 
 
De re-integratie van juf Puck in groep 1-2A gaat helaas langer duren dan verwacht. De inval door juf 
Aafke is tijdelijk. Hierdoor hebben we een (tijdelijke) vacature op donderdag en vrijdag. De vacature 
is uitgezet via de gebruikelijke kanalen, maar heeft tot nu toe nog niet tot de gewenste reacties 
geleid… 
 
Op de studiedag van maandag 24 oktober gaat het over het lesmodel en de missie & visie van de 
school. De input wordt gebruikt voor het nieuwe schoolplan. 
 
In deze nieuwsbrief veel informatie over de komende activiteiten. Veel leesplezier! 
 
Fred de Wildt, directeur 
 
Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen! 
 
Dinsdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is Gi-Ga-Groen! 
Deze dagen zullen de kinderen verschillende activiteiten doen om de leesmotivatie te bevorderen. 
Samen met onze leesconsulent hebben we een mooi programma voor de kinderen samengesteld. 
 
Op vrijdag 14 oktober willen wij dit thema samen met jullie afsluiten. De afsluiting begint om 12:50 
uur in de gymzaal. We hopen op een grote opkomst. Denk aan vaders/moeders/opa/oma of grote 
broers en zussen. Iedere klas doet een optreden en met alle kinderen zullen wij samen het Gi-ga-
groen lied van Kinderen voor Kinderen uitvoeren. Daarna mogen de kinderen samen met hun 
bezoeker(s) langs alle klassen om alle creaties te bewonderen. Ze eindigen in hun eigen lokaal, waar 
de leerkracht met hun de dag zal afsluiten en alle werkjes zal uitdelen. Willen jullie denken aan een 
grote tas om alles in te doen? We vragen of alle bezoekers op dat moment even buiten willen 
wachten totdat de kinderen om 14:15 uur naar buiten komen.  



 

   
 

Spaar mee voor onze schoolbieb!  
Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna Middenwaard de actie ‘Sparen voor je 
schoolbieb!’. Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door 
samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne 
boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  
Zo werkt het: koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een 
kinderboek bij Bruna Middenwaard en lever het bonnetje in op school. De 
school levert alle bonnen in bij Bruna Middenwaard en krijgt een tegoed voor 
20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen.  
Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de 
schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan 

meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. Laten 
we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad heeft vergaderd over de ontwikkelingen op het schoolplein, 
de veiligheid op school, de schoolbibliotheek en de koptelefoon. De 
koptelefoons gaan snel stuk en zijn onhygiënisch. We willen deze vervangen 
voor oordopjes. Als iedereen een setje met de gangbare aansluiting 
meeneemt van huis en er zelf op past, hebben we geen koptelefoons meer 
nodig. Verder zijn bruikbare suggesties uitgewisseld waar we als grote mensen 
ons voordeel mee kunnen doen!  
 
Privacy 
Bij de start van uw (oudste) kind op OBS De Wiekslag, ontvangt u van ons een formulier waarop u 
kunt aangeven waar wij mogelijk foto’s van uw kind(eren) voor mogen gebruiken. Langs deze weg 
wil ik u er graag op attenderen dat u uw mening hierover altijd kunt wijzigen. Ook als u graag wilt 
weten waar u (ook alweer) toestemming voor heeft verleend, kunt u bij ons uw opgegeven 
voorkeuren aanvragen en wijzigen. 
 
Ouderinloop 
Sinds de pandemie hanteren we een nieuw deurenbeleid. Daarmee is de behoefte ontstaan om 
momenten te organiseren dat u als ouder een kijkje kunt nemen in de klas van uw kind. Hiervoor 
organiseren we gaandeweg het schooljaar verschillende inloopmomenten: 
 

 Vrijdagmiddag 14 oktober (afsluiting kinderboekenweek) 
 Dinsdag 8 november: groepen 1 t/m 4* 
 Woensdag 9 november: groepen 5 t/m 8* 
 Maandag 9 januari: alle groepen* 
 Maandag 15 mei: groepen 5 t/m 8* 
 Woensdag 17 mei: groepen 1 t/m 4* 

*van 8:20-8:45 uur 
 
En verder bij speciale groeps/bouwspecifieke activiteiten (afsluiting van een thema). In de 
jaaragenda vindt u de geplande inloopmomenten. 
  



 

   
 

Naschoolse activiteiten 
In samenwerking met Artiance en SportX organiseren wij enkele naschoolse activiteiten. Doel 
hiervan is om de vrije tijdsbesteding van de kinderen te verrijken. Juf Ryanne coördineert en verzorgt 
de SportX-activiteiten. De culturele activiteiten regelt school. Op dit moment staan er twee 
activiteiten gepland: 

1. Speurneuzen in de natuur (is inmiddels van start gegaan) 
2. Prentenboeken en muziek 
3. Techniekkidz 

 
Zodra de andere activiteiten gepland zijn, ontvangt u bericht via de ouderapp. 
 
Schooltijden 
Uit reacties op de informatieavond maakten wij op dat de nieuwe schooltijden nog niet bij alle 
ouders bekend zijn. Schooljaar 2023-2024 worden de schooltijden 8:30-14:00 uur. In verband met 
de overstap naar de definitieve schooltijden moesten we twee jaar extra onderwijstijd maken: tot 
14:15 uur. Dit heeft te maken met de wettelijke onderwijstijden. Per augustus 2023 voldoen we aan 
deze verplichting.  
 
Jaarverslag 
Het jaarverslag van de school is goedgekeurd door de MR. U vindt het op de website van de school: 
www.obswiekslag.nl > info > jaarverslag 2021-2022. Het jaarverslag van de MR vindt u ook op de 
website. 
 
De volgende Wiekslagen ontvangt u in de week van 2 november. 
 
Met vriendelijke groet, 

Team van De Wiekslag 

http://www.obswiekslag.nl/

