
 
April 2021 

Beste ouders van de kinderen van De Wiekslag, 

Agenda: 

Datum Activiteit 

20 en 21 april IEP-eindtoets groep 8 

23 april Sportdag/Koningsspelen 

26 april t/m 7 mei Meivakantie 

11 mei Schoolfotograaf 

13 en 14 mei Hemelvaartsweekend 
 

Start meester Fred 

Met veel genoegen heb ik op 1 april het stokje overgenomen van Mireille en Renske! Jammer 

genoeg is er nog geen gelegenheid geweest om persoonlijk met u kennis te maken. Ik probeer dat te 

compenseren door elke ochtend bij de voordeur te staan en de kinderen te ontvangen. Als u 

behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, kunt u dat bij mij aangeven. Dan maken we een 

afspraak. Telefonisch kunt u mij bereiken op 06-83889811 of per mail op 

fred.dewildt@isobscholen.nl. Mijn werkdagen zijn maandag t/m donderdag. 

De eerste dagen op De Wiekslag heb ik vooral besteed aan kennismaking met de kinderen en de 

medewerkers. Zo ben ik veel in de klassen geweest en probeer ik de namen te onthouden. Deze 

contacten geven mij veel werkplezier! Bij het inwerken word ik met name ondersteund door juf 

Jessie. 

Zoals gebruikelijk ontvangt u maandelijks deze 'Wiekslagen’. Mijn streven is om hier weer wat 

structuur in te brengen. De lay-out ga ik de komende tijd stapsgewijs aanpassen, om te beginnen 

met het opnemen van de agenda (zie hierboven). 

Vervolg schoolrooster na meivakantie 

In verband met de corona-maatregelen en met instemming van de MR wordt het huidige rooster 

van 5-gelijke dagen gecontinueerd tot de zomervakantie. 

Schoolreisjes en schoolkampen 

Onder de huidige maatregelen is het niet haalbaar om een gezellig schoolreisje te organiseren. We 

hebben daarom besloten om de schoolreisjes uit te stellen naar het nieuwe schooljaar. Wel denken 

we na over alternatieven. 

De directeuren van ISOB hebben volgende week overleg over de schoolkampen. Voor groep 8 willen 

we als school écht iets organiseren. Hiervoor ligt in concept een plan klaar. Het schoolkamp voor 

groep 7 gaat niet door. Daarnaast hebben wij besloten om het schoolkamp van groep 7 ook de 

volgende jaren niet meer op te nemen in de activiteitenplan. Groep 7 gaat dan uiteraard wel op 

schoolreisje.  
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Sportdag/koningsspelen op vrijdag 23 april 

Voor de groepen 1 t/m 3 organiseren we deze activiteiten in en rond het schoolgebouw. 

De groepen 4 t/m 8 hebben allerlei sport- en spelactiviteiten op de velden van SSV. Uiteraard 

houden we ook hier de cohorten in stand. Dit heeft gevolgen voor de invulling en organisatie van 

deze dag. Wij houden op de sportdag de huidige schooltijden aan. We starten en eindigen de dag op 

school. Wilt u het 10-uurtje, de lunch en drinken meegeven in een rugzak? 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 11 mei komt de schoolfotograaf. Helaas is het niet mogelijk dat neefjes/nichtjes met 

elkaar op de foto gaan, omdat groepen nog niet vermengd mogen worden. Dit geldt ook voor 

broertjes/zusjes die niet samen op De Wiekslag zitten. 

Opening van de BSO 
De buitenschoolse opvang gaat vanaf maandag 19 april weer open. De desbetreffende ouders 

ontvangen hier meer informatie over van Forte.  

Vacature oudergeleding GMR cluster Alkmaar-Graft-De Rijp- Schermer 

Wilt u graag meedenken en medezeggenschap hebben over het onderwijs van de ISOB? Het is 

belangrijk om toekomstgericht mee te denken aan het behouden en verhogen van kwalitatief goed 

onderwijs voor onze kinderen. U kunt hieraan een bijdrage leveren door deel te nemen in de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van ISOB-scholen. 

De GMR bestaat momenteel uit een vertegenwoordiging van 2 ouders en 3 personeelsleden vanuit 

de diverse scholen van de ISOB. Zij komen ongeveer 7x per jaar bijeen in vergadering met de 

bestuurder van de ISOB waarbij o.a. de volgende bovenschoolse onderwerpen besproken worden: 

het koersplan, de begroting en andere beleidszaken van de ISOB. 

In de onderstaande video (link) wordt nogmaals uitgelegd de taak van een GMR lid behelst. 

https://youtu.be/l5dR3vinnIE  

Heeft u interesse in een plaats in de GMR? Mail dan voor 18 april a.s. met gmr@isobscholen.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  

Team van De Wiekslag 
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