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Informatieavond

Vandaag zijn alle kinderen op OBS De Wiekslag
weer begonnen met het onderwijs. Na een
heerlijke warme zomervakantie wensen wij u
allen een heel fijn, plezierig en leerzaam
schooljaar op OBS De Wiekslag. In deze
startbrief vindt u wellicht bekende maar ook
nieuwe informatie over de eerste weken van het schooljaar 2018-2019.
We beginnen met een heugelijke mededeling: Op 7 augustus is er bij juf Sylvia en haar man
Jeroen een zoontje geboren. Wij feliciteren Sylvia, Jeroen en de grote broer met hun zoontje
en broertje.
Juf Frouke vervangt juf Sylvia tijdens haar zwangerschapsverlof.
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De gouden weken:
In de eerste weken worden activiteiten gedaan die in het teken staan
van elkaar beter leren kennen. Wij noemen dit de GOUDEN weken.
Gedurende zes weken blijven de groepsleerkrachten aandacht
besteden aan groepsvorming en ook daarna blijft het werken aan een
goed pedagogisch klimaat van belang.
Groep 5/6 heeft op donderdagmiddag Rots en water in het speellokaal. Groep 3/4 gaat
vrijdagochtend naar het speellokaal om te werken met Kiezel en Druppel. Dit gaat in eerste
instantie door tot de herfstvakantie. De leerlingen gaan 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.

Omgekeerde oudergesprekken:
In het kader van de Gouden Weken staan omgekeerde oudergesprekken
gepland voor woensdag 12 en donderdag 13 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.
De opgave formulieren krijgen de kinderen deze week mee naar huis.
Muzieklessen:
In de komende 3 jaar gaan we aan de slag met muziekonderwijs, samen
met muziekdocenten van het Kunstencentrum de Klinker. Het is de
bedoeling dat 1x per twee weken een docent een muziekles komt geven
en dat in de andere week de leerkracht zelf de muziekles verzorgd.
De Wiekslag heeft 2 docenten toegewezen gekregen, namelijk Erna
Moragues en Harry Dijkstra. De muzieklessen starten in week 39 op
dinsdag 25 september
Gymlessen:
In de groepen 1 en 2 wordt dagelijks aandacht besteed aan spel en beweging. De groepen 3
t/m 8 krijgen twee keer per week een les lichamelijke oefening. Groep 3 en 4 krijgen eens
per week les van de vakleerkracht en krijgen eens per week een les Kiezel en Druppel.
Groep 3 en 4 gaat lopend naar de sporthal in het dorp en de groep 5 t/m 8 gaan op de fiets.
De groepen 5 t/m 8 krijgen SOP-lessen, waarbij ze kennis kunnen maken met allerlei sporten
en sportverenigingen.
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Gymnastiekrooster:
Urenrooster
groep 1 en 2
Urenrooster
groep 3/4

maandag t/m vrijdag
maandag

dagelijks in het speellokaal en bij goed weer buiten
dinsdag
donderdag
13.15 - 14.15

groep 5/6

14.15 - 15.15

13.30 - 14.15

groep 7/8

11.00 -11.45

14.15 - 15.00 ( SOP les)

vrijdag
8.30 - 9.15

13.45 -14.30

Schoolgids 2018-2019
De schoolgids is bijna klaar. 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 2018-2019 plaatsen.
Aanschaf nieuwe methodes
Dit schooljaar werken we in de groepen 5 t/m 8 met nieuwe geïntegreerde methoden voor de
wereldoriëntatievakken. In de groepen 5 t/m 8 wordt voor geschiedenis vanaf dit jaar de
nieuwe methode Brandaan gebruikt. Een methode dat ook veel ruimte biedt aan de 21e eeuwse vaardigheden. In de groepen wordt de geschiedenis chronologisch behandeld. Het
digibord speelt een grote rol en het bijhorende werkboek is zodanig opgezet, dat de
leerlingen grote delen van de lessen ook zelfstandig kunnen verwerken. Nieuwsgierigheid
opwekken speelt een rol bij ieder thema.
Voor het vak Kennis der Natuur wordt de nieuwe methode “Naut”
gebruikt. In deze methode zit natuur en techniek verweven. De opzet is
vergelijkbaar met Brandaan.

Visie en Missie traject
Al vrij vlot na de zomervakantie gaan wij aan de slag met een Visie- Missie traject onder
begeleiding van Natuurlijk leren. Samen gaan we de stip op de horizon bepalen en de weg
ernaartoe uitstippelen. Wij gaan aan de slag met de vraag: Wat vinden wij als team van OBS
De Wiekslag belangrijk voor onze leerlingen en uw kind(eren)?
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