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Voorstelling “Het geheim van kapitein
Scheurbuik”
I.v.m. het 25-jarig jubileum van juf Ellen,
verzorgde Sandra Jongman van “De
Kleine Bieb” op dinsdag 3 juli een
interactieve voorstelling in het speellokaal
voor beide kleutergroepen.
Op deze heerlijk zonnige dag, waar de
groepen 3-7 op schoolreis waren, was
het heerlijk rustig in en om de school. Er
was tijd voor een picknick, de
voorstelling, een kort bezoek aan de
speeltuin en samen met groep 8 werd er
verstoppertje gespeeld in de school. Als
afsluiting was er een ijsje. Het voelde
voor allen als een feestdag.
Tijdens de voorstelling voeren de kinderen over de zee met in hun hand een
schatkaart. Bij een eiland stapte iedereen uit de boot. Het eiland was een grote berg,
waar de kinderen in konden. Er was een onderwaterwereld te zien met prachtige
vissen en er lag…..een schat. De gouden vis die ze hadden gezien, zat voor ieder
kind ook in het schatkistje. Deze mochten ze meenemen naar huis.
NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
Het einde van het schooljaar komt in zicht. Hierbij brengen we u nog op de hoogte
van de afgelopen activiteiten.
De ouderraad heeft de school vertegenwoordigd op de braderie. Het was een
gezellige middag op het grasveld bij school. In onze kraam konden kinderen sjoelen,
grabbelen en blikgooien. Helaas is door de wind onze partytent gesneuveld.
Inmiddels hebben we een nieuwe besteld,
waarvan we hopen dat deze een langer leven
gegund is.
Ook hebben we de plantenbakken bij de ingang
van de school vervangen. Het ziet er weer fleurig
uit!
Op de laatste schooldag zullen we de kinderen
van een natje en een droogje voorzien. Daarna
mag iedereen gaan genieten van de
zomervakantie. We wensen iedereen heerlijke
weken toe!
Ouderportal
De ouderportal werkt nu voor alle ouders. Na de
vakantie willen we de mogelijkheden uitbreiden. We
willen beginnen met het laten zien van de cijfers op de
methodetoetsen van de kinderen. U kunt dan zien voor
welk vak ze welke toets gemaakt hebben. Ook is er
vaak globaal zichtbaar over welk onderwerp de toets
gaat. Daarnaast ziet u het cijfer.
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Deze optie openzetten doen wij om u te informeren. Het is niet de bedoeling dat
ouders n.a.v. één cijfer dat gegeven is een gesprek aanvragen. Uiteraard staan wij
altijd open voor een gesprek maar wij willen u informeren. U kunt ervan uit gaan dat
een leerkracht het aangeeft als hij een gesprek noodzakelijk vindt. Dit zal gebeuren
als een vak of iets niet naar behoren verloopt. Daarnaast blijven er de vast
momenten waarop altijd resultaten en vorderingen besproken kunnen worden.
Vragen kunnen eventueel tot zo’n moment geparkeerd worden. U kunt er echter
vanuit gaat dat de school aan de bel trekt als we dat noodzakelijk vinden. Ook buiten
de normale gespreken om.
Groepsapp
Het gebruik van de groepsapp loopt in de meeste
groepen naar behoren. Bijna iedereen gebruikt de app
zoals hij bedoeld is. Helaas gaat het in de groepen 3
en 4 nog niet goed. Men reageert op berichten terwijl
daar niet om gevraagd wordt, er worden eigen zaken
geregeld enz. Op dit bekijken we hoe het verkeerde
verbruik verloopt. We overwegen hem te stoppen als
het op deze wijze doorgaat. Omdat er een
groepsovergang plaatsvindt laten we de app nu nog bestaan. Mocht het verkeerde
gebruik doorgaan dan ondernemen we stappen.
Schoolreizen
De schoolreizen zijn prima verlopen. Alle groepen hadden met goed weer te maken.
Daarnaast was het busvervoer prima in orde. Ook het bezoek aan de bestemmingen
verliep goed. De kinderen wisten zich in Zuidlaren goed te vermaken. Ook de
groepen die Lauwersoog bezochten werden op een leuke en leerzame manier aan
het werk gezet. De kinderen hebben een
hoop gedaan maar ook het nodige
geleerd. Daarnaast hebben ze zich o.a.
door het goed weer ook prima vermaakt.
Bij het laatste onderdeel liepen
verschillende kinderen een nat pak op.
Gelukkig had iedereen reserve kleding
mee genomen. Er moet nog even een
bedankje naar de ouders die hebben
geholpen de schoolreizen tot een succes
te maken.
Laatste schooldag
Voor de laatste schooldag zijn we op het moment bezig een leuk afsluitend
programma aan het voor te bereiden. Binnenkort ontvangt u daarover nadere
informatie. De school sluit om 12 uur daarna begint voor een ieder een welverdiende
zomervakantie.
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Het lesrooster
Het lesrooster voor naar de vakantie is zo goed als rond. In het onderstaand schema
kunt u zien wanneer u kind van wie les heeft.
Groep 1/2 groep
Dagdeel blauw
1/2 rood

groep 3

groep 4

groep 5/6

groep
7/8

Juf Sylvia
Baas
Juf Sylvia
Baas
Juf Nettie

Meester
Johan
Meester
Johan
Meester
Johan
Meester
Johan
Meester
Johan
-Meester
Johan
Juf
Madelon
Juf
Madelon
Juf
Madelon

ma-mo

Juf Ellen Juf Sheetal Juf Mieke

Juf Karin

ma-mi

Juf Ellen Juf Sheetal Juf Mieke

Juf Karin

di-mo

Juf Ellen Juf Sheetal Juf Mieke

di-mi

Juf Ellen Juf Anneke Juf Mieke

wo-mo

Juf
Sheetal
-Juf
Sheetal
--

Juf Sylvia
Bos
Juf Sylvia
Bos
Juf Karin

wo-mi
do-mo
do-mi
vr-mo
vr-mi

Juf
Sheetal
--

Juf Anneke

Juf
Mieke
--Juf Anneke Juf Sylvia
Bos
-Juf Sylvia
Bos
Juf Anneke Juf Sylvia
Bos
---

Juf Nettie
Juf Nettie

-Juf Karin

-Juf Nettie

Juf Karin

Juf Nettie

Juf Karin

Juf Sylvia
Baas
Juf Sylvia
Baas

--

Juf Sylvia Baas is uiteraard met zwangerschapsverlof. Zij zal worden vervangen. Juf
Nettie gaat dan waarschijnlijk weer op maandag dinsdag en woensdag les geven.
Juf Diana wordt het komende schooljaar vooral ingezet in de groepen 5 en 6 omdat
daar nog een combinatieklas zit die haar hulp gebruiken kan. Ook zal ze nog een rol
spelen bij het afnemen van toetsen in groep 3.
Verkeersouder
De vader van Lotte Kuiper is jarenlang
verkeersouder van onze school geweest. Door
het vertrek van Lotte. Lotte gaat naar het v.o.
en daarom moeten we op zoek naar een
nieuwe verkeersouder. Wie voelt zich
geroepen? Opgave kan via de mail.
Arnold Kuiper willen we via deze weg
bedanken voor zijn jarenlange inzet.
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Judotoernooi
De afgelopen weken hebben de kinderen een aantal malen een judoles gehad van
Judo Instituut Noord o.l.v. Ronnie Meijer. Op vrijdag 13 juli hebben wij het afsluitende
schooljudo toernooi in de sporthal in Blijham. Ouders mogen hier naar komen kijken.
Alle groepen die lessen hebben gehad krijgen de
kans om hun kunnen te demonstreren. Het
tijdschema ziet er als volgt uit Hiervoor zien de
tijden er als volgt uit.
Groep 1 en 2 Aanwezig om: 8:30 uur. Einde
toernooi: 10:00 uur
Groep 3 & 4 en groep 7 & 8 Aanwezig om
10:30 u. Einde toernooi: 12:00 uur.
We hopen dat het toernooi net zo'n succes wordt
als de lessen van de afgelopen weken.
Komt allen!
Een impuls voor muziekonderwijs
Een groot aantal SOOOG-scholen, waaronder de
Wiekslag, gaat de komende drie schooljaren
deelnemen aan een muziektraject met als doel
het muziekonderwijs op school te versterken.
Muziekonderwijs levert een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling van kinderen. Wij zijn ons
daarvan bewust en hebben gelukkig al een
leerkracht met veel muziekexpertise op school.
Schoolbreed willen we de muzieklessen echter
graag op een hoger plan tillen en daarom hebben
we ons aangemeld bij Impuls Muziekonderwijs en
extra gelden ontvangen om hiermee aan de slag te gaan.
Dit houdt in dat een vakdocent van het Kunstencentrum de Klinker 1x per twee
weken een muziekles geeft in elke groep. De groepsleerkracht geeft in de andere
week de muziekles. De muziekdocent fungeert als een soort coach voor de
leerkracht.
Na drie schooljaren is het de bedoeling dat de leerkrachten de muzieklessen zelf
geven en het muziekonderwijs een structurele en zichtbare plek heeft op de
Wiekslag.
Ook gaan we ons verdiepen in een methode muziek en het aanschaffen van
materialen, zoals muziekinstrumenten.
Kortom op de Wiekslag gaan we swingen, zingen en muziek maken!
De kleutergroepen
Aan het einde van het schooljaar, is het altijd weer enorm spannend te horen in
welke klas uw kind(eren) komt(komen). Wij kiezen voor het komende schooljaar voor
2 gecombineerde kleutergroepen. Om goede onderwijskwaliteit te kunnen
garanderen, spelen meerdere factoren een rol. Enkele die doorslaggevend zijn
geweest voor de keus:
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- Binnen een gecombineerde groep maakt je kind een ontwikkeling door: hij hoort
eerst bij de jongste, en daarna bij de oudste leerlingen.
- De jongere leerlingen kunnen van de oudere leren; omgekeerd leren de oudere
leerlingen om iets uit te leggen aan een jonger kind.
- Kinderen leren ook om zelfstandig te werken; de leerkracht is af en toe bezig om
iets aan de andere groep uit te leggen.
- Een heterogene groep geeft de leerkracht de mogelijkheid om op een natuurlijke
manier met de verschillen in de groep om te gaan. Snellere leerlingen kunnen soms
al meedoen met de oudere groep; leerlingen die bepaalde onderdelen moeilijker
vinden kunnen wat extra ondersteuning krijgen vanuit de jongere groep.
- Een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes.
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