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Maandbrief 7 

Schooljaar 2017 – 2018                                29 maart 2018 

 
 

Datum: Activiteit: Bijzonderheden: 
30 maart Goede vrijdag GEEN vrije dag 

1 & 2 april Pasen  
4 april Schoolfotograaf  
5 april Verkeersexamen gr.7-8/Citta slow gr 1-2  

12 april Winschoter schooltheater groep 1t/m 4  
13 april Groep 1 t/m 4 vrij  

17 t/m 19 april Centrale eindtoets  
20 april Koningsspelen  
26 april Maandbrief 8  
27 april Koningsdag  

27 april t/m 6 mei Meivakantie  
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Schoolreizen 
Graag willen we eenieder nogmaals op de 
mogelijkheid wijzen om de schoolreis in 
termijnen te betalen. Een klein aantal 
ouders maakt er gebruik van.  Dinsdag 3 
april kunt u uw kind(eren) weer geld voor de 
schoolreis meegeven. De schoolreis voor de 
groepen 1 en 2 kost 25 euro. Die voor de 
groepen 3 t/m 7 32,50 euro. Deze reis valt 
iets duurder uit dan verwacht omdat we de 
kinderen ook nog iets te eten willen geven. 
Ook wil ik er nogmaals op wijzen dat er voor 
ouders die de schoolreizen niet kunnen betalen mogelijkheden bestaan om de 
bijdrage via andere wegen te betalen.  Informatie hierover kunt u ook bij Gerrit 
Cazemier krijgen. Eventueel wil ik wel helpen bij het doen van aanvragen bij 
desbetreffende fondsen. 
 

Kangoeroe rekenen 
Een deel van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 
heeft weer mee gedaan aan het Kangoeroe 
rekenen. Vanaf 25 maart zijn de antwoorden van 
de opdrachten op de website van de organisatie te 
vinden. Vanaf 22 april vindt u op dezelfde website 
de uitwerking van de opdrachten. Het is dus 
mogelijk beide zelf te bekijken.  In de loop van mei 
horen de kinderen op school hoe ze de opdrachten 
hebben gemaakt en ook zal er dan voor alle 
deelnemers een leuke surprise zijn. 
 

Glans 
Op 4 april komen we weer met een groep ouders bij 
elkaar in het kader van ouderbetrokkenheid. Ook nu 
gaan we weer kijken naar de samenwerking tussen 
school een ouders. De school heeft een 10 
stappenplan opgesteld over hoe wij de 
samenwerking zien. Dit document gaan we met de 
geselecteerde ouders bespreken. Na eventuele 
aanpassing gaat het plan naar alle ouders. 
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Ouderportal 
Als het goed is kan iedereen nu in de Ouderportal van 
ParnasSys komen. Alle ouders die geen inlog hadden of die 
het niet lukte er in te komen hebben inmiddels weer een 
nieuwe inlog ontvangen. Wij hebben van niemand meer 
gehoord dat inloggen niet lukt. Mochten er toch nog 
problemen zijn dan verzoek ik u dat de komende week, dus 
voor 6 april aan mij door te geven. Deze inlog problemen 
hopen we dan zo spoedig mogelijk op te lossen zodat we 
over kunnen gaan tot een verder gebruik van de portal. 
 

Grote Rekendag 
Afgelopen woensdag 28 maart waren alle 
kinderen weer de hele dag aan het rekenen. 
Binnen het thema “De school als pakhuis” werd er 
in iedere groep gewerkt aan verschillende 
rekenactiviteiten. Er waren kringactiviteiten, 
spelletjes maar ook reken- en denkopdrachten die 
uitgevoerd moesten worden. Na de gezamenlijke 
opening op het plein was eenieder de gehele 
ochtend praktijkgericht aan het rekenen. 
 
Verkeersexamen 
De groep 7 en 8 hebben op 5 april hun theoretisch verkeersexamen. Dit centrale 
examen wordt in de eigen groepen afgenomen. Op dit moment werken we m.b.v. 

proefexamens aan de voorbereiding. Ook 
hebben de kinderen de mogelijkheid om 
thuis op PC of tablet digitaal oefenexamens 
te maken. Alle kinderen hebben hierover 
informatie mee gekregen. Wij hebben de 
indruk dat helaas nog lang niet eenieder 
hier mee aan het oefenen is. Gebruik de 
kans om te oefenen! Later dit schooljaar 
volgt er nog een praktisch verkeersexamen 
in Wedde. 
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Schoolfotograaf 
Foto Koch komt woensdag 4 april de schoolfoto’s maken.  De complete afhandeling 
van de schoolfotografie verloopt via internet.  
Dit betekent dat uw kind na het maken van de foto’s van de leerkracht een 
inlogkaartje ontvangt. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer 
en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. U plaatst uw 
bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u 
de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-
partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site. 
Naast de standaard portretfoto maakt Foto Koch ook een pure foto van de leerling. 
De fotografen weten hoe het werkt: iedere leerling is anders en heeft een eigen 
houding.  Op basis van het karakter van het kind kiezen de fotografen van Koch de 
pose die het beste bij het kind past. Verlegen, stoer, open, spontaan.  Dit levert pure, 
natuurlijke foto’s op. 

Bij Foto Koch kunnen ouders in de webshop 
kiezen uit acht verschillende achtergronden 
voor de schoolfoto’s 
Omdat smaken nou eenmaal verschillen, 
biedt Foto Koch ouders graag meerdere 
keuzemogelijkheden. 
Wij als school stellen voor u geen pakket 
samen. U kunt zelf op de site kiezen welke 
foto’s of pakketten u wilt bestellen.  
Indien u meer dan alleen een groepsfoto 
bestelt en met iDEAL betaalt, zijn de 

verzendkosten € 1,50. Voor bestellingen met factuur, acceptgiro of creditcard rekent 
Foto Koch € 3,00 aan verzendkosten. 
Foto Koch biedt u altijd een gratis groepsfoto aan, ongeacht of u wel of geen foto’s 
bestelt. Hoe maakt u gebruik van deze leuke aanbieding: u bestelt binnen 10 dagen 
en profiteert hier al van! 
Ook is het mogelijk om met jongere broertjes en zusjes op de foto te gaan. In dien u 
dit graag wilt dan dient u om 8.30 u aanwezig te zijn en kunt u dit aangeven 
 
Hoofdluis 
De afgelopen weken hebben we een paar keer meldingen 
gehad over hoofdluis. Als gevolg van deze meldingen is er 
dinsdag 10 april een extra luizencontrole. Het verzoek aan 
de ouders om hier rekening mee te houden. Tevens komt er 
het verzoek van de ouders die de luizencontrole uitvoeren er 
rekening mee te houden dat dit plaats vindt. De afgelopen 
keer waren er meisjes die moeilijk te controleren waren door 
hun vlecht en staartwerkjes. 
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Schoolfruit 
Het schoolfruit loopt bijna op zijn einde. 20 April is de laatste dag waarop er gratis 
fruit vanuit deze organisatie wordt verstrekt. Wij willen deze gezonde pauze hap 
uiteraard voortzetten en vragen u als ouder van ook kinderen op deze drie dagen fruit 
mee te geven we hopen natuurlijk dat 
ze alle dagen van de week een 
gezonde  
tussendoortje bij zich hebben. We 
weten allemaal hoe belangrijk fruit 
voor kinderen is en als school willen 
we daar graag aan mee werken. 
 
 

Nieuws van de Ouderraad 
De voorjaarsmarkt is inmiddels achter de 
rug. Het was een groot succes voor 
iedereen! Sommigen hadden veel succes 
met de verloting, anderen scoorden hoge 
punten bij de spelletjes en natuurlijk was 
daar op het plein die overheerlijke 
hamburger verkrijgbaar. Alle ouders zijn 
verwend met een mooi werkje van hun 
kinderen, maar de kinderen zijn uiteindelijk 

natuurlijk het best bedeeld. Met deze markt hebben we de kas van de ouderraad flink 
kunnen spekken. Met dit geld kunnen we weer leuke activiteiten bekostigen voor de 
leerlingen.  Onze penningmeester zit nog in de papieren, dus de exacte opbrengst is 
nog niet bekend. Wel rammelden alle geldbakjes erg enthousiast aan het eind van de 
markt. Dit alles was natuurlijk niet mogelijk zonder de vele sponsoren, het team en 
betrokken ouders. Heel veel dank daarvoor! 
Dan richt de ouderraad zich nu weer op de komende activiteiten: de 
avondvierdaagse en de aardbeienactie. Over beide krijgt u binnenkort meer 
informatie. 
Het team wil de ouderraad bedanken voor de enorme inzet die ze ook dit schooljaar 
weer gepleegd hebben om de voorjaarsmarkt opnieuw tot een succes te maken. 
Dames, het was geweldig! Bedankt! 
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Nieuws vanuit de MR  
U vraagt het zich misschien wel eens af. “De 
Medezeggenschapsraad van de Wiekslag, wat is 
dat toch?” De medezeggenschapsraad, ofwel de 
MR, is een wettelijk verplicht orgaan voor inspraak 
en medebestuur voor een school. Het bestaat uit 
een personeelsgeleding en een oudergeleding. De 
MR mag met het bevoegd gezag van de school alle 
onderwerpen bespreken die de school betreffen. 
De MR heeft daarbij recht op alle informatie die 
voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De raad 
spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen 
en heeft als taak om een klimaat van openheid, 
openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor zeer 
veel besluiten heeft de directie advies of zelfs instemming van de 
medezeggenschapsraad nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden 
uitgevoerd.  
In de MR van de Wiekslag zitten de volgende leden:  
Namens het personeel: Anneke Ensing, Johan Lukkien, Sylvia Baas  
Namens de ouders: Yvonne Beijering, Corina Vos, Henk-Jan Meijer 
Zaken die we onlangs hebben besproken op de Wiekslag zijn onder andere: de 
formatie en groepenindeling voor het nieuwe schooljaar; de onderwerpen die 
beschikbaar zouden kunnen komen via ParnasSys voor ouders en hoe bepaald 
beleid wordt uitgezet op de Wiekslag. Daarbij denken we mee en stellen we soms 
kritische vragen om ervoor te zorgen dat we elkaar scherp houden.  
Vanuit het Ministerie van Onderwijs komen er extra gelden beschikbaar voor het 
basisonderwijs. Hoe deze besteed zouden kunnen worden op de Wiekslag zou ook 
onderwerp van gesprek kunnen zijn. Alles met het doel om voor de kinderen en het 
personeel de meest ideale leer-/werksituatie te kunnen creëren.  
Lijkt het u leuk om ook eens een vergadering bij te wonen of zitting te nemen in de 
MR, dan kunt u dat kenbaar maken bij de secretaris van de MR, Sylvia Baas.  
Hartelijke groet,  
De MR 
 


