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Maandbrief 9
Schooljaar 2017 – 2018

Datum:

Activiteit:

14 juni

Suikerfeest

17 juni

Vaderdag

18 juni

Bieb bezoek

20 juni

Schoolreis gr. 1/2

22 juni

Gr. 1 t/m 4 vrij
Leerlingen uit Wybelsum op
bezoek
VIP ochtend

27 juni
3 juli

Schoolreis gr. 3 t/m 7

4 juli

Planningsvergadering

5 juli
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Schoolreizen
De schoolreizen naderen. Het geld voor de
schoolreizen is nog niet van een ieder
binnen. Aangezien de school zelf ook
aanbetalingen moet verrichten, verzoeken we
een ieder het geld de komende week over te
maken of in te leveren op school. Wij willen al
het geld graag binnen hebben op vrijdag 15
juni. Over de reis zelf volgt nog nadere
informatie.
Verlof juf Sylvia Baas
Juf Sylvia Baas gaat vanaf 21 juni met zwangerschapsverlof. Vanaf die datum zal het
werkrooster in de groepen 5 en 6 ook enigszins veranderen. Juf Nettie zal vanaf dat
moment op de maandag, dinsdag en woensdag werken. De uren van juf Sylvia zullen
worden waargenomen door juf Tanja Schutte. Zij zal de taak van Sylvia tot de
zomervakantie overnemen en werken op de donderdag en de vrijdag. Na de vakantie
zullen we zien wie de resterende weken zwangerschapsverlof en het daar aan
gekoppelde ouderschapsverlof op zich zal nemen.
Meesters en juffendag
Door de vele activiteiten op het eind van het schooljaar hebben we besloten de
meesters en juffendag door te schuiven. Deze dag willen we verplaatsen naar het
nieuwe schooljaar en dan direct na de vakantie in september of oktober organiseren.
We houden u op de hoogte!

Formatie
De formatiegesprekken vorderen. We weten nu hoe we het komend schooljaar de
groepen kunnen indelen.
Doordat de regering extra gelden beschikbaar stelt en doordat ons bestuur ook iets
extra’s doet, zijn we in staat de onderbouw groepen te ontlasten.
Dit betekent dat we alle ochtenden in staat zijn om voor de groepen 1 t/m 4, vier
groepen te vormen. Hierdoor kunnen wij optimaal onderwijs organiseren waarbij we
alle groepen tot hun recht laten komen en een compleet aanbod kunnen bieden. We
krijgen nu handzame groepen die we 's ochtends de basisvaardigheden zoals
rekenen, lezen en taal kunnen aanbieden. 's Middags zullen we misschien wel
groepen moeten combineren. We kunnen dan in ieder geval 3 groepen vormen. Hoe
we dat gaan doen, zijn we nog aan het bekijken. We willen 's middags dan vooral
met zaken bezig die toch al gezamenlijk gaan zoals bijv. gymnastiek en
handvaardigheid/tekenen.
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Voor de bovenbouw groepen, de groepen 5/6 en 7/8 zal er niets of weinig
veranderen.
We gaan nu aan het puzzelen met de leerkrachten en kijken wie aan welke groep les
gaat geven. Zodra daar meer over bekend is, brengen wij u op de hoogte.
MR
Het secretariaat van de MR zal binnenkort
veranderen op OBS De Wiekslag. Juf Sylvia
Baas deed dat de afgelopen jaren naar alle
tevredenheid. Hiervoor onze dank. Per 1 juni
2018 zal Corina Vos het secretariaat op zich
gaan nemen.
Ouderportal
We gaan er vanuit dat een ieder nu het
ouderportal kan gebruiken. We hopen voor
het komende rapport ook meer functies
open te kunnen zetten. Daarvoor is het
nodig dat u wel in kunt loggen. Mochten er
dus nog inlogproblemen zijn dan kunt u dat
per mail doorgeven. Wachtwoorden e.d.
die u in uw bezit heeft, moet u wel goed
bewaren omdat ze in de toekomst nodig
blijven.
We brengen u op de hoogte als er weer nieuwe mogelijkheden open zijn gezet.
Verkeersexamen
Alle kinderen van groep 7 en 8 waren al geslaagd voor
het theoretisch verkeersexamen. Vorige week donderdag
zijn ze naar Wedde geweest voor het praktische
gedeelte. Helaas is nu niet iedereen geslaagd. Twee
kinderen zijn voor de praktijk gezakt. Een ieder krijgt wel
een verkeersdiploma maar bij deze 2 mist dus het
praktische gedeelte. Het diploma hebben de kinderen
inmiddels mee naar huis gekregen. Iedereen willen we
uiteraard feliciteren met het behalen van het diploma.
Judo
De groepen 1/2, 3/4 en 7/8 krijgen tot de zomervakantie op een
aantal vrijdagochtenden judoles. De lessen zijn op school in het
speellokaal. Ze worden gegeven door Ronnie Meijer van Judo
Instituut Noord. Ook ouders krijgen de gelegenheid om een keer
te komen kijken. Als afsluiting is er een uitvoering waarop
ouders ook kunnen komen kijken. De lessen zijn op 8 juni, 15
juni, 29 juni, 6 juli en 13 juli. Op 15 juni is er ook een kijkdag
voor ouders.13 Juli is er een toernooi. Over de kijkmomenten
volgt nog nader bericht.
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Volleybaltoernooi
Het volleybaltoernooi in de Wedderbergen gaat dit jaar helaas
niet door voor de scholen. Er zijn te weinig scholen die interesse
hebben om me te doen. De organisatie heeft daarop besloten dit
onderdeel te laten vervallen.
Wybelsum
Vrijdag 22 juni komen de kinderen uit Wybelsum bij ons op bezoek.
Vrije dag
Woensdag 4 juli zijn alle groepen vrij. Het team gaat dan namelijk
om tafel om met elkaar zaken voor het nieuwe schooljaar voor te
bereiden.
HVO/GVO
Heel veel kinderen hebben het opgaveformulier voor HVO/GVO
inmiddels al ingeleverd. Er mist nog steeds een aantal. We verzoeken een ieder die
het nog niet ingeleverd heeft dat deze week te doen. Mocht u het opgaveformulier
kwijt zijn dan kunt u een nieuwe krijgen. Een mailtje en uw zoon of dochter krijgt er
weer een mee naar huis.
Cito
De Cito eindtoets is binnen. Alle kinderen weten
inmiddels hoe ze gescoord hebben. De meeste
kinderen hebben een score behaald die wij
verwacht hebben. Gesprekken zijn voor zover nodig
gevoerd. De schoolkeuze is nu voor een ieder rond.
Als school hebben we een nette score gehaald, met
een score van 535,6 zaten we boven het
gemiddelde van 534 dat voor de Wiekslag verwacht
werd. Kinderen, meesters en juffen knap werk en
gefeliciteerd met deze mooie score!
De komende weken zijn de overige groepen bezig met hun Cito toetsen die ze altijd
aan het eind van het schooljaar maken.
Bieb bezoek
Maandag 18 juni komt Gonnie, het bekende boekfiguurtje van Olivier Dunrea op
bezoek in de Bibliotheek.
Voorafgaand aan dit bezoek ontvangen
speelzalen en scholen het boekje Gonnie
en Gijsje…. En Ollie natuurlijk! met een
speel-lesbrief. Daarin staan een aantal
verhaaltjes van Gonnie centraal.
Op maandag 18 juni gaan de kinderen
eerst de vier filmpjes van Gonnie bekijken.
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Daarna komt Gonnie zelf en kunnen ze met haar op de foto.
Dit gebeurt op het volgende tijdstip:
10.30 uur: Kleuters Wiekslag
Ziekte en inval
Helaas zijn er grote problemen bij het vinden van invallers. Als er een collega ziek is
doen we altijd onze uiterste best om iemand te vinden die de groep dan kan
overnemen. Ook kijken we altijd intern of er mensen beschikbaar zijn. Mocht beide
niet lukken dan zijn we helaas genoodzaakt een groep vrij te geven. Wij doen dat ook
liever niet maar door omstandigheden zijn we soms toch genoodzaakt om tot deze
noodmaatregel over te gaan. Ouders lichten we op dat soort momenten zo vroeg als
mogelijk is in. Ook proberen we indien mogelijk noodopvang te regel maar dat
regelen is ook niet altijd mogelijk. Helaas zijn we u dan tot overlast. Wij geven
kinderen liever ook niet vrij maar soms blijft het als enige optie over. We realiseren
ons dat zo’n maatregel voor u een probleem kan zijn; we hopen toch dat we op dat
soort momenten op uw begrip mogen rekenen.
Nieuws van de Ouderraad
Wat begon als de avondvierdaagse bleek een
avonddriedaagse te zijn. Door het onstuimige weer
heeft de organisatie de tochten op donderdag
afgelast. De andere dagen speelde het weer ook
parten. Desalniettemin heeft de
avondvierdaagsecommissie ook dit jaar weer een
geweldige prestatie neergezet. Het is ieder jaar
weer een grote puzzel om de
aanmeldingsformulieren om te toveren in het
complete draaiboek dat de kinderen mee naar huis
krijgen. Daarvoor verdienen Margreet, Jolanda en
Silvia toch wel een dikke pluim!
Alle ouders en teamleden die hebben meegelopen:
heel veel dank! Aan alle kinderen die hebben gelopen: hartelijk gefeliciteerd met het
behalen van jullie medaille. Het was steeds erg gezellig om met elkaar door het
prachtige Westerwolde te wandelen.
Naadloos aansluitend aan de avondvierdaagse hebben we ons gericht op de
eindmusical van groep 7 en 8. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief ligt dit ook al
weer achter ons. Dan is er dit jaar nog slechts de laatste schooldag om onze bijdrage
aan te leveren.
Musical
Afgelopen dinsdag voerden de groepen 7 en 8 hun musical op. Drie keer werd er
dinsdag gespeeld. Een keer voor de kinderen van de school, een keer voor de
bewoners van De Blankenborg en 's avonds voor de ouders van groep 7 en 8 en de
broertjes en zusjes of broers en zussen. Alle 3 de opvoeringen waren een succes. Er
werd keurig gespeeld en gezongen. De kinderen kunnen dus terug zien op een zeer
geslaagde dag.
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