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Datum:
5 september
13-14 september

Activiteit:

Bijzonderheden:

Luizencontrole
Omgekeerde oudergesprekken

14 september

Maandbrief 1

18 september

Informatieavond gr. 1-8

22 september

Groep 1 en 2 vrij

4 oktober

4 september 2017

Uitnodiging verspreid
Uitnodiging volgt

Start Kinderboekenweek

12 oktober

Opa en omadag

13 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

20 oktober

Groep 1 en 2 vrij

Uitnodiging volgt
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Start nieuwe schooljaar
Vandaag zijn alle kinderen op OBS De
Wiekslag weer begonnen met het
onderwijs. Na een heerlijke vakantie,
kunnen we er weer flink tegenaan. Wij
hopen dat iedereen een zeer leerzaam jaar
heeft en er uit haalt wat er in zit. Er zijn een aantal veranderingen in het team.
Verderop leest u om welke personen het gaat.
Wij wensen u allen een heel fijn schooljaar ‘17-‘18 op OBS De Wiekslag!!!
Verbouwing
De verbouwing aan de school is vorige week afgerond. In alle lokalen zitten nieuwe
plafonds, de verlichting is bijna in de hele school
vervangen, alle toiletten zijn volledig
gerenoveerd en misschien wel het belangrijkste
we hebben een klimaat beheersingssysteem
gekregen. Het gebouw heeft door deze
aanpassingen weer een frisse en schone aanblik
gekregen. Uiteraard willen ouders ook wel even
zien wat er gebeurd is.
Na schooltijd mag u rustig even binnen
wandelen om de veranderingen die deels achter
het nieuwe plafond zitten te bekijken.
Meubilair
Op dit moment komen we nog meubilair tekort in de groep 3 en 4. Het nieuwe
meubilair is besteld en wordt, zoals de planning nu is, 15 september geleverd.

Leerlingen aantal
We hadden bij de start van het schooljaar bijna 100
leerlingen. Vandaag, maandag 4 september, werd de 100 ste leerling ingeschreven!

Hulpouders luizencontrole gevraagd
Gevraagd met spoed: hulpouders
luizencontrole (LOT).
Hoofdluis is erg vervelend, maar komt nu
eenmaal regelmatig voor op scholen, ook op
de Wiekslag. Om dit zoveel mogelijk te
voorkomen vindt er na elke vakantie een
controle plaats. We zijn dan ook erg blij met
de ouders, die dit telkens voor hun rekening
nemen.
Helaas moet één van de ouders haar inzet dit
schooljaar beëindigen. We zijn dan ook met spoed op zoek naar nieuwe hulpouders.
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Op dit moment is er grote behoefte aan uitbreiding van dit groepje hulpouders.
Zoals gezegd vinden de controles na elke vakantie plaats, dit is ongeveer zes keer
per jaar. Wanneer het LOT-team wordt versterkt met extra mensen, dan kan dit terug
naar 3 à 4x per jaar.
Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld en als u zich hiervoor wilt aanmelden, dan kunt u
dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
De eerstvolgende controle staat gepland op dinsdag 5 september. Het is niet zeker of
dit gaat lukken. Als het LOT-team compleet is zal er zo spoedig mogelijk worden
getart met de eerste controle. Wij hopen dat u hier begrip voor hebt.
Omgekeerde oudergesprekken
In het kader van de Gouden Weken staan
omgekeerde oudergesprekken gepland voor
woensdag 13 en donderdag 14 september a.s.
Tijdens deze gesprekken zijn het de ouders die
de leerkrachten voorzien van informatie over hun
kind(eren). Met deze informatie krijgen
leerkrachten wellicht handvatten aangereikt die
gebruikt kunnen worden bij de omgang met het
kind in de klas.
Aansluitend op deze omgekeerde
oudergesprekken zullen de ouders van
zorgleerlingen geïnformeerd worden over de
organisatie van de zorg en de gestelde doelen voor de komende periode. De opgave
formulieren krijgen de kinderen deze week mee naar huis. Door een printerstoring
lukt het meegeven vandaag niet. In de loop van deze week ontvangt u hiervoor de
definitieve indeling.
Een week later hebben we de informatie avond voor alle groepen, op 18 september.
Gymnastiek
Juf Marloes gaat binnenkort op
zwangerschapsverlof. Al vanaf de
eerste schooldag zal ze worden
vervangen. Haar vervanger is Jan
Spoelstra. Wij hebben zelf ook nog
niet met hem kennis gemaakt maar
we verwachten dat de lessen van
meester Jan de kinderen ook zullen
inspireren.
Gymnastiek groep 3&4
De leerlingen van groep 3&4 hebben op dinsdag van 11.00 uur tot 11.45 uur gym in
sporthal De Stelling onder leiding van meester Jan Spoelstra in gymkleding.
Aansluitend is de middagpauze. Kinderen die moeten overblijven (of mee moeten
lopen omdat ouder(s)/opa/oma/oppas bij school wachten, lopen met juf Mieke mee
terug naar school. Als kinderen op eigen gelegenheid naar huis mogen, geven
ouders dit eerst aan bij juf Mieke.
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In het kader van de Gouden Weken wordt er op vrijdagochtend gebruik gemaakt van
het speellokaal. De leerlingen gaan met juf Sylvia op een speelse manier oefenen in
het jezelf veilig voelen in de groep, omgaan met elkaar, enz. Dit gebeurt niet in
gymkleding, Wel is het handig om sport- of gymschoenen te dragen.
Gymnastiek groep 5/6
De groepen 5 en 6 hebben op dinsdagochtend en donderdagmiddag gymnastiek.
Vanaf groep 5 gaan de kinderen daar op de fiets naar toe. Tijdens de gouden weken
zullen ze op donderdagmiddag in het speellokaal van de kleuters zijn. Dit duurt tot de
herfstvakantie daarna gaan ze naar de sporthal. Wij vragen ouders om met hun kind
te overleggen of ze zelfstandig naar huis mogen fietsen of dat ze terug naar school
moeten met de juf. We zijn rond 15.30 u. terug op school De regeling voor de
donderdagmiddag geldt pas na de herfstvakantie.
Schoolgids 2017-2018
De schoolgids is op het moment
helemaal klaar. Op de website
staat dus al een nieuwe versie.
Zodra de nieuwe schoolgids door
de MR is goedgekeurd krijgt u
een actuele versie per mail
toegestuurd. Ook op de website
zullen we dan de vernieuwde
versie 2017-2018 plaatsen.
Gedrags -en omgangsregels
Als school willen we nog meer aandacht gaan besteden aan het omgaan met elkaar,
het omgaan met elkaars anders spullen de materialen van de school. Normen en
waarden staan hierbij dus ook centraal. Iedere maand willen we een afspraak extra
onder de aandacht brengen. We zullen daar met de kinderen over praten en met ze
over werken. In de eerste week dat een
afspraak centraal staat willen we tot een
gezamenlijke afspraak komen die we ook
in de nieuwsbrief en op het publicatie bord
willen plaatsen. Via de maandbrieven
houden we u op de hoogte van de
afspraken die gemaakt zijn.

Het brengen van leerlingen van groep 3&4
’s Ochtends om 8.25 uur start de inloop voor de groepen 1 t/m 4. Groep 3&4 heeft
geen inloop op middagen en vrijdagochtend (de leerlingen gaan bij de tweede bel
naar binnen).
We vinden een rustig begin van de dag belangrijk voor alle klassen, maar wel in het
bijzonder voor deze groepen! Het is bij ons op school de afspraak dat alleen de
ouders van de allerjongsten (groep 1) hun kind in de klas brengen en daar afscheid
nemen. Zodra u merkt dat uw kind gewend is, kunt u dit misschien afbouwen en al in
de gang afscheid nemen.
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De kinderen van groep 2 weten de weg en kunnen afscheid nemen in de gang. De
kinderen van groep 3&4 zijn inmiddels zo bekend dat zij afscheid nemen op het plein.
Ouders met een vraag of korte mededeling kunnen vanzelfsprekend even
binnenlopen tijdens de inloop. De leerkracht maakt, indien nodig, een afspraak met u
buiten de lestijden.
Een nieuw gezicht in school
Mag ik me even voorstellen…
Graag wil ik mij daarom aan jullie voorstellen!
Mijn naam is Karin Jansingh en ik mag dit schooljaar beginnen in
groep 4. Halverwege het jaar zal ik werken in groep 1/ 2. Ik werk
alle ochtenden en de dinsdagmiddag.
Iets over mezelf:
Ik ben 40+ en heb een vriend, twee zoons, Jochem (bijna 13) en
Giel (8) en kat Elmo.
Ik houd van (voor)lezen, in de tuin bezig zijn, hardlopen, films
kijken en eten.
Iets over mijn schoolloopbaan:
Inmiddels ben ik zo’n 20 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik ben
begonnen als leerkracht in Beerta, waar ik heb gewerkt in groep
4, groep 5 en groep 1. Vanaf 2010 werkte ik op de Feiko Clockschool in Oude
Pekela. Daar heb ik aan diverse groepen lesgegeven, van groep 1, 1/ 2, 3, 6, 7 t/m 8.
De laatste 5 jaar stond ik voor groep 1…
En vanaf vandaag maandag 4 september starten op OBS De Wiekslag!
Ik heb veel zin om te beginnen en om iedereen te ontmoeten!
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