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Extra formatie
Dankzij de SOOOG hebben we beschikking gekregen over extra formatie. Deze
extra's hebben invloed op de vorming van de kleutergroepen vanaf 5 februari. We
gaan vanaf dat moment een groot deel van de week met twee groepen werken. Een
groep 2 met daarbij de oudste leerlingen uit groep 1. Deze groep noemen we in het
vervolg van dit verhaal groep 1/2. Daarnaast hebben we een groep 1 met de rest
van de jongste kleuters. Nieuwe leerlingen krijgen een plaats in deze groep die we
groep 1 gaan noemen. Ook goed nieuws is dat de huidige leerkrachten deze
groepen les gaan geven. Juf Sheetal Koens krijgt extra uren om dit mogelijk te
maken. Daarnaast zal ook juf Isabel nog een passende plek krijgen.
De toegekende extra formatie heeft ook invloed op de groepen 3 en 4. Deze groepen
zouden in het oorspronkelijke plan per 5 februari samengevoegd worden. Dat is nu
niet nodig. Voor deze groepen verandert er in grote lijnen weinig of niets. Zij krijgen
net zoals nu op dezelfde dagen les van juf Mieke, juf Sylvia Bos of juf Karin. Wel is
het mogelijk dat op bepaalde momenten juf Karin groepjes kinderen uit groep 3 in
haar groep 4 mee laat draaien zodat juf Mieke en juf Sylvia een kleinere groep krijgt
om mee te werken. Door deze constructie te continueren, biedt het de leerkrachten
de mogelijkheid om leerlingen extra te begeleiden en de kwaliteit van goed onderwijs
te waarborgen.
Juf Diana gaat vanaf 5 februari zich ook bezighouden met de groepen 5 en 6. Zij zal
indien gewenst ook individuele kinderen of groepjes kinderen uit die klassen, die wat
begeleiding kunnen gebruiken, een extra steuntje in de rug geven.
Schoolreizen
Op het moment zijn we bezig met de
voorbereiding van de schoolreizen. Wij zijn
ons aan het oriënteren op de bestemming en
ook aan het kijken hoe we deze keer het
vervoer gaan regelen. De kans is aanwezig
dat we het dit jaar niet redden om een
schoolreis voor € 25 te organiseren.
Waarschijnlijk zal het om een nabij de € 30
kosten voor de groepen 3 t/m 7. Ouders die
daar problemen mee hebben verzoeken we
dat mondeling of per mail aan Gerrit Cazemier
door te geven. Aangezien het voor sommige ouders lastig is om het bedrag voor de
reizen in een keer te betalen willen we het nu alvast mogelijk maken om het bedrag
in termijnen te betalen. Ouders die dat willen kunnen iedere eerste dinsdag van de
maand een voorschot nemen op het totale bedrag en een bedrag van € 5,- per kind
gaan betalen. Wij registreren dat in onze administratie en het voorkomt dat ouders
grote bedragen in een keer moeten betalen. De eerste dag om een termijn te betalen
is dinsdag 6 februari.
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Landbouwverkeer
Vrijdagmiddag 19 januari hebben de groepen 7
en 8 een praktijkles over het omgaan met
landbouwverkeer gehad. Landbouwverkeer
speelt hier in de omgeving een belangrijke rol.
Kinderen weten niet altijd hier mee om te gaan
of onderkennen de gevaren van tractoren en de
machines of werktuigen die er achter hangen
niet. Deze onderwerpen kwamen o.a. in de les,
die deels op de praktijk gericht was, aan de
orde. Het theoretische gedeelte was boeiend en
interessant. De praktijk kwam helaas niet
helemaal uit de verf.
Disco
Vrijdag 16 februari staat de disco voor de kinderen weer in
de planning. Het thema is in ieder geval Carnaval.
Binnenkort ontvangen alle kinderen een brief met een
uitnodiging voor deze activiteit.

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken naderen weer. In week 7 staan de gesprekken op 13 en 15
februari ingepland. Volgende week krijgen de kinderen een brief mee naar huis
waarin u kunt aangeven wanneer u het liefst in gesprek met de leerkrachten wilt.
Ouderportal
Op het moment wordt er gewerkt aan de ouderportal van ParnasSys. Volgende week
kunt u bericht verwachten dat we het eerste deel openzetten. Dit betekent dat u
gegevens die wij voor u van belang vinden kunt bekijken, lezen en eventueel dat u
zelf wijzigingen kunt doorgeven. Het eerste deel bestaat dus vooral uit persoonlijke
gegevens zoals absenties, groepen, medewerkers en medische gegevens. Dit deel
kunnen ouders nadat het open staat inzien
en controleren. Op het scherm verschijnen
alleen gegevens die voor u van belang zijn.
In een later stadium gaan we ook naar het
open zeten van resultaten, rapporten en
gespreksverslagen We willen echter eerst
de persoonlijke gegevens goed op orde
hebben om het vervolg open te zetten.
Eventuele fouten kunnen dan ook per mail
vanuit de ouderportal doorgegeven
worden. Het openzetten van persoonlijke gegevens is ook een mooie oefening om
aan de ouderportal van ParnasSys te wennen. Er volgen later dus meer stappen. We
houden u uiteraard op de hoogte van de vervolgstappen die we gaan nemen.
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Voorleesontbijt
Op woensdag 24 januari jl. organiseerde De Wiekslag, in samenwerking met de
ouderraad, het jaarlijkse Voorleesontbijt.
In alle groepen werd voorgelezen door de finalisten van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Groep 1&2 werden vereerd met een bezoekje van de
Voorleeskampioen Anna Mare. In groep 3&4 las Marwid prachtig voor uit een
prentenboek. Eva toonde haar voorleeskunsten in groep 5&6 en Janice had de eer
om groep 7&8 voor te lezen. Aansluitend hebben we genoten van een heerlijk ontbijt
verzorgd door de ouderraad.
Langs deze weg bedanken we de ouderraad voor het voortreffelijke ontbijt en niet te
vergeten: de afwas!

Kunstweken op de Wiekslag
In de week van 15 januari zijn de groepen op de Wiekslag
met De Kunstweken gestart. De Kunstweken is een project
dat is ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij hun
cultuuronderwijs. Alle leerlingen maken kennis met een bijzondere kunstenaar en
maken een eigen kunstwerk. De leerlingen worden hierbij geïnspireerd door het werk
van de kunstenaar. Daarnaast is De Kunstweken een project dat wil bijdragen aan
een goed doel, namelijk het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds maakt het
mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige
gezinnen ook kunnen meedoen aan culturele activiteiten.
Wij gaan aandacht besteden aan de volgende kunstenaars:
· Groep 1 en 2: Piet Mondriaan
· Groep 3 en 4: Keith Haring
· Groep 5 en 6: Vincent van Gogh
· Groep 7 en 8: Pablo Picasso
Een eigen museum...
Als alle kunstwerken klaar zijn worden deze opgestuurd.
Uniek aan dit project is namelijk dat elke leerling een eigen museum op internet krijgt
zodat IEDEREEN zijn/haar creatie kan zien! Ook ontbreekt een museumwinkel niet.
In de museumwinkel zijn allerlei leuke producten te bestellen, waarop het gemaakte
kunstwerk is afgebeeld, zoals een mok, placemats, stickers, wenskaarten, een
puzzel, een broodtrommel en meer. Een deel
van de opbrengst van de museumwinkel gaat
naar het Jeugdcultuurfonds. Over hoe dit
allemaal in zijn werkt gaat leest u later meer.
Tentoonstelling
Voordat de kunstwerken worden opgestuurd
organiseren we nog een tentoonstelling op
school. De werkstukken hangen tijdens de
rapportgesprekken in de school zodat alle
ouders de gelegenheid hebben om ze dan te
bekijken.
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Weerbaarheidstraining
Vrijdag 12 januari, heeft Ralph zijn tweede les weerbaarheidstraining aan de groepen
7 en 8 gegeven. Deze keer zijn de leerlingen vooral praktisch bezig geweest. Tijdens
het praktische deel kwam de theorie ook regelmatig voorbij. Er werd goed en met
veel inzet door de kinderen gewerkt. Ook de samenwerking die bij deze lessen
belangrijk is was prima! Veel van wat we deden had te maken met omgaan met
elkaar en het kunnen vertrouwen van je klasgenoot. Het komend voorjaar volgt er
nog een derde les waarbij zowel theorie als praktijk aan de orde komen.
Margaret
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Margaret onze conciërge. We
hebben Margaret de gelegenheid gegeven om zelf ook nog een paar woorden tot de
ouders te richten. We hopen dat ze snel een nieuw plekje zal vinden. Wij zullen haar
in ieder geval missen. Margaret willen we via deze weg bedanken voor haar
jarenlange inzet.

Aan alle ouders en verzorgers,
Zoals jullie misschien al gemerkt hebben ben ik al een poosje niet meer aanwezig.
Met pijn in mijn hart heb ik afscheid genomen van De Wiekslag.
Ik wil jullie allen danken voor het vertrouwen van de afgelopen 5 jaren.
Ik heb er met heel veel plezier gewerkt vele knuffels ontvangen, vele gesprekjes
gehad met de kinderen, en zelfs met ouders.
Ik hoop dat mijn opvolger(ster) net zoveel plezier en energie zal hebben als ik heb
gehad.
Het ga jullie allemaal goed met die kanjers van kinderen die ik allemaal een beetje in
mijn hart meedraag.
Margaret
Nieuwe conciërge
Vanaf 1 februari heeft de school een nieuwe vaste conciërge. Dhr. Reinder
Simmerling die nu de schoonmaak doet gaat deze taak op zich nemen. Reinder is
bekend met de school en zal zijn nieuwe functie vast voorspoedig oppakken. We
wensen Reinder dan ook veel plezier toe in zijn nieuwe baan. Nu is het weer
afwachten wie de schoonmaak op zich zal nemen dat zal Reinder namelijk niet meer
doen.
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Parkeren
Nog steeds constateren wij dat het parkeren rondom
de school buiten de parkeervakken of langs de gele
streep gebeurt. Soms rijdt men zelfs met de auto de
toegangswegen van de school in en parkeert men
daar of laat men kinderen daar uitstappen. Sommige
ouders zijn daarop aangesproken maar het blijkt toch
iedere keer weer dat er mensen zijn die opnieuw
foutief parkeren. Dit heeft tot gevolg dat kinderen
onveilig de straat moeten over steken. Ze hebben
door de auto’s minder of niet voldoende overzicht.

Aangezien de veiligheid van onze kinderen voorop staat en we ongelukken willen
voorkomen, willen wij u opnieuw vriendelijk doch dringend verzoeken om uw auto te
parkeren in de vakken of voorbij de gele strepen. De komende tijd zal hier opnieuw
steekproefsgewijs toezicht op gehouden worden en ‘fout-parkeerders’ verzocht
worden elders te parkeren wanneer de auto buiten een parkeervak staat. Mocht dit
niet helpen dan zullen wij genoodzaakt zijn de politie in te schakelen en vragen
waarschuwingen of boetes uit te delen. We hopen echter dat dat niet nodig zal zijn
en dat eenieder mee zal helpen de verkeersveiligheid bij de school te garanderen. Dit
in het belang van uw eigen en andermans kinderen!
Wij gaan er vanuit op uw medewerking te kunnen rekenen.
Vrije dag
Een dag om te noteren. Woensdag 21
maart zijn alle kinderen die les krijgen op
een school van de SOOOG vrij. Er wordt
dan door meerdere besturen samen een
onderwijsdag georganiseerd voor scholen
van het openbaar onderwijs in de provincie
Groningen. SOOOG is een van de
deelnemers.

Stakingsdag
14 Februari is ook een datum om te noteren. U heeft vast en zeker wel gelezen dat
het basisonderwijs nu een estafette staking begint. Het noorden bijt het spits af. 14
Februari zal er dan ook op veel scholen in Noord-Nederland gestaakt worden. Ook
de Wiekslag staakt mee. De kinderen kunnen deze dag niet naar school.
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Regel van de maand
Ook deze maand stellen we uiteraard weer een afspraak centraal. We gaan deze
maand praten en werken met: Als iemand niet erg sterk is mag je hem/ haar plagen.
Uit het gesprek dat we met de verschillende groepen hebben moet uiteraard een
afspraak ontstaan die wel een positieve invulling krijgt. Aan het eind van de maand
lezen we weer op ons publicatiebord tot welke afspraken we wel zijn gekomen.
Nieuws van de ouderraad
Na de welverdiende kerstvakantie zitten we inmiddels alweer in het ritme van school.
Nog niet eerder hadden we de mogelijkheid om iedereen te bedanken voor de
gezelligheid bij de kerstboom na het kerstdiner. De chocomelk en glühwein vonden
gretig aftrek en de sfeer was erg goed! Dank aan iedereen die dit heeft mogelijk
gemaakt!
Na het verstrijken van het jaar 2017 kon onze penningmeester ook de jaarrekening in
orde maken. We sluiten het jaar keurig af, met positieve cijfers. Ouders die graag de
papieren willen inzien, zijn van harte welkom dit te doen tussen 29 januari en 9
februari. De jaarrekening ligt dan ter inzage bij Gerrit Cazemier.
Inmiddels hebben alle kinderen kunnen smikkelen van een heerlijk ontbijt op 24
januari. Ook dit werd aangeboden door de ouderraad. Dank aan alle hulp bij het
smeren, klaarzetten en afwassen!
Dan kijken we alvast vooruit naar de komende activiteiten. Op 16 februari staat de
disco gepland, we gaan er met elkaar een hele gezellige avond van maken!
Niet lang daarna -op 23 maart- zal er weer een voorjaarsmarkt plaatsvinden op
school. Hiervoor zijn we inmiddels gestart met de voorbereidingen. Enthousiaste
ideeën en hulp van ouders zijn altijd welkom. Hiervoor kunt u mailen naar Gerrit
Cazemier.
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