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Beste ouders en verzorgers,

Laatste schooldag, kinderen tussen
12.20 -12.30 uit
Start nieuw schooljaar.
Mad Science.
Schoolfotograaf.
Schoolmaatschappelijk werk
aanwezig.
Kinderboekenweek.
Groep 6 schooltuin.

Het schooljaar zit erop. Er is hard gewerkt en er
is een hoop gebeurd. Tijdens al deze
momenten heb ik elke keer weer gevoeld dat
we een gezamenlijk doel hebben en dat we
allemaal het beste voor de kinderen willen.
Samen staan we sterk. Ik wil het team en
ouders bedanken voor de inzet dit schooljaar.
Na al dat harde werken is het nu tijd voor rust
en ontspanning. Ik wens een ieder een fijne,
zonnige zomervakantie! Tot 31 augustus.
Met vriendelijke groet,
Suzanne Potuijt

Musical groep 8
Groep 8 heeft het schooljaar met een gezellige feestdag afgesloten! Met als klapstuk de
musical waar alle kinderen en ouders van hebben genoten. Aan het eind van de musical
kregen de leerlingen van iedereen dan ook een verdiend, daverend applaus. Afscheid nemen
na zo'n lange tijd, waarin we elkaar elke dag zagen, is best lastig. We hopen jullie dan ook nog
eens te ontmoeten op De Wiekslag. Om je rapport te laten zien , om herinneringen op te
halen, maar ook om te vertellen wat er allemaal gebeurt in je leven. We bedanken Herburg
Roses voor de mooie rozen die de kinderen van groep 8 hebben gekregen!

Beste groep 8, wij wensen jullie het aller-aller-beste toe!

Informatieavond
Ook dit jaar willen we u graag informatie geven over het leerjaar van uw kind. Dit zal i.v.m. corona online
zijn. U ontvangt in het nieuwe schooljaar een digitale link hiervoor.
Donderdag 3
september
20.00 uur groep 1

Maandag 14
september
19.00 uur Groep 2
20.00 uur Groep 6 en 7

Donderdag 15
september
19.00 uur Groep 4
20.00 uur Groep 5

Donderdag 17
september
19.00 uur Groep 3
20.00 uur Groep 8

Studiedagen

Schoolfotograaf
Op donderdag 3 en vrijdag 4 september
worden de schoolfoto’s gemaakt.
De broer-zus-foto's van de kinderen die op
school zitten worden onder schooltijd
gemaakt. Ook krijgt u de gelegenheid om een
broer-zus-foto te laten maken met kinderen
die nog niet op school zitten (geen individuele
foto's). U heeft een mail ontvangen om zich
hier voor in te schrijven. De inschrijving is
gesloten. Degene die zich hebben
ingeschreven ontvangen het tijdstip via de
mail. Helaas is er geen ander moment
mogelijk.

Woensdag 11 november
Vrijdag 2 juli 2021
Er worden nog twee studiedagen gepland. U
ontvangt de data zodra deze bekend zijn.

Werkwijze na de vakantie
Na de zomervakantie is er i.v.m. de
coronamaatregelen een aangepaste
werkwijze. Deze werkwijze is gebaseerd op de
door de overheid aangeboden protocollen. U
heeft de werkwijze ontvangen in de mail van
10 juli 2020.

Spullen volgend schooljaar
Na de zomervakantie moeten de kinderen de volgende spullen meenemen:
Alle groepen
Gymschoenen (niet-afgevende
zool)
Sportkleding

Groep 6
Etui zonder inhoud

Groep 7 en 8
Schoolagenda
Etui met kleurpotloden

De rest van de spullen wordt verstrekt door school. Als leerlingen water willen drinken in de
klas, kunnen ze gebruik maken van de schoolbidon. De schoolbidon is te koop voor €2,50.

Medezeggeschapsraad
Met ingang van het nieuwe schooljaar komt er een plek vrij in de MR. Rob Manuel neemt na zes jaar lid
en voorzitter te zijn geweest van de MR afscheid. We zijn dus op zoek naar versterking! Zoals jullie
weten, is het belangrijkste onderwerp de komende tijd de verdere uitwerking van de fusie. Omdat het
nog enige tijd duurt voordat de fusie een feit is en dus vooral leerlingen uit de onderbouw hiermee te
maken zullen krijgen, vragen we in het bijzonder ouders van kinderen uit de groepen 1-4 om hier over na
te denken. Na de zomer volgt de definitieve uitvraag en kunnen kandidaten zich melden. Lijkt het je leuk
of zijn er vragen, laat het een van ons weten of stuur een mail naar mvanrijn@spectrum-spco.nl
Rob Manuel, Ariëla Boogers, Monique van Rijn en Bauke van Berkel

Nieuwe stappen 2020-2021

Formatie
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

juf Jaimy, juf Hanneke
juf Rona, juf Hanneke
juf Ariëla
juf Willy en juf Jakobien
juf Irene en juf Jakobien
meester Tim en juf Sanne
juf Monique en juf Helga
juf Marieke en juf Sanne

Onderwijs is altijd in beweging dus ook in het
schooljaar 2020-2021 staan we niet stil!
We gaan:
• starten met de nieuwe Engelse methode
Join in;
• onze certificering voor de Kanjertraining
uitbreiden;
• onderzoeken hoe we wereldoriëntatie
willen gaan vormgeven (COBI);
• verder aan de slag met de Kunst van het
Lesgeven;
• de schoolbibliotheek herinrichten met
een eigentijdse collectie leesboeken;
• verder met de ontwikkeling van het
onderwijs in samenwerking met CBS De
Poort.

Startviering
Om te vieren dat we volgend schooljaar weer aan de slag mogen gaan met elkaar zal er voor alle
Spectrumscholen in september een starviering zijn. Deze vindt niet plaats in de kerk, maar er zal een film
in de klassen worden afgespeeld. Op deze manier kunnen we toch gezamenlijk het jaar starten! De
vesper voor ouders en leerkrachten komt te vervallen.

Een goede start
Op CBS De Wiekslag geven we les met behulp
van ‘de Kunst van het lesgeven’. Via deze
werkwijze leren kinderen vanuit een
persoonlijk doel. Als leerkrachten blijven we
ons in deze werkwijze ook ontwikkelen. De
zomertraining ‘een goede start’ biedt ons als
leerkrachten inzichten en toepassingen om in
de eerste weken van het schooljaar een goede
structuur neer te zetten.

Schoolbibliotheek
Wie kan en wil op maandagochtend ons team
van de schoolbibliotheek komen versterken?
Vanwege het vertrek van een aantal
medewerkers, doen we graag een oproep voor
nieuwe medewerkers.
Met andere moeders, vaders, opa’s of oma’s
zorg je er voor dat de boeken die de kinderen
terugbrengen gesorteerd worden, in de
boekenkasten komen en weer uitgeleend
kunnen worden.
Niet elke maandag, maar een keer per twee
weken en bij meerdere aanmeldingen
misschien een keer per drie weken.
Heb je interesse of is er iemand in uw
omgeving die zou willen helpen? Dan kunt u
dat doorgeven aan Marjolein Hofman.
marjolein.hofman77@gmail.com

Vakantierooster
Gymtijden 2020-2021
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

31 aug 2020
19 okt t/m 23 okt 2020
21 dec 2020 t/m 1 jan 2021
22 feb t/m 26 feb 2021
2 apr t/m 5 apr
27 apr 2021
3 mei t/m 14 mei 2021
13 mei t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
19 jul t/m 27 aug 2021

Groep 7
Groep 4
Groep 5
Groep 3
Groep 6
Groep 8

8.15-9.15
9.15-10.15
10.15-11.15
11.15-12.00
12.30-13.30
13.30-14.30

Op vrijdagen heeft groep 7 de volgende
lestijden: 8.15-14.15

Luizencontrole
Door de Coronamaatregelen mogen de “luizenmoeders” niet op school komen om te controleren.
Wilt u bij uw kind zelf goed controleren of er luizen zijn?
Laag achter de oren vinden ze het lekkerste plekje, maar uiteindelijk komen ze overal. De neten
bevinden zich vaak op een centimeter afstand van de haarwortel. Lichtbruin als ze nog niet uitgekomen
zijn, wit als het een lege huls is. Kenmerkend is dat ze niet makkelijk van de haar af te schuiven zijn.
Eenmaal uitgekomen is de luis nog heel klein, kleiner dan een zandkorrel. Pas na een dag of tien kan je ze
goed zien. In deze eerste periode zijn de eitjes en nimfen maar moeilijk te ontdekken met het oog, met
een fijne kam het haar kammen gaat veel beter.
Kam de haren van uw kind goed door met een luizenkam. Een gewone kam is te groot en zal langs de luis
en neten kammen. Het gebruik van conditioner in het haar maakt het doorkammen een stuk
eenvoudiger. Vooral bij langer haar! Voordeel is dat de eitjes dan ook wat makkelijker willen loslaten.
Kam laagje voor laagje het hele haar door. Dat is een flinke klus maar de moeite waard! Worden er
luizen of neten gevonden, dan dagelijks dit ritueel herhalen (en een luizenmiddel halen).
Worden er geen luizen gevonden en heeft u zelf ook geen neten gezien, dan is het wat zekerder dat uw
kind op dit moment inderdaad luisvrij is. Wilt u dit communiceren juf Conny? cbijwaard@spectrumspco.nl

Mad Science
Op woensdag 2 september komt één van de Mad Science professoren een spectaculaire Science show op
De Wiekslag geven aan de groepen 3 tot en met 8. Op een interactieve manier zijn de kinderen bezig met
wetenschap en techniek. Na afloop van de show ontvangt uw kind een inschrijfformulier. Via dit
inschrijfformulier kunt u uw kind inschrijven voor de cursus. De prijzen staan vermeld op het
inschrijfformulier. De kinderen worden vanaf 15 september zes weken lang iedere dinsdag meegenomen
in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema
centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. Natuurlijk gaan de
kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers. Ze produceren zelf aardschokken, bouwen een
eigen thermometer en krijgen een air-pump rocket mee naar huis. De cursus vindt plaats in één van onze
klassen.

Jaarkalender via Parro
Onze jaarkalender staat volgend schooljaar niet meer op de website. In Parro onder het kopje agenda is
de jaarplanning te vinden. Hierin komen alle activiteiten te staan. Nieuwe ouders ontvangen aan het
begin van het schooljaar een inlogcode voor de app.

Ouderraad
Het was door de Coronacrisis ook voor de Ouderraad een rare tweede helft van het schooljaar, het
was helaas niet anders. De geplande activiteiten konden niet allemaal uitgevoerd worden zoals
bedacht, maar gelukkig konden we het schooljaar wel gezellig afsluiten met het Zomerfeest.
“Raar met je Haar of Hoed op je Snoet” Zomerfeest
Met mooie creatieve kapsels en stoere hoeden kwamen de kinderen op school en ook de
leerkrachten konden zich goed vinden in dit thema! Er werden in de klas leuke spelletjes gespeeld,
bingo gedaan, waarbij toffe prijzen te winnen waren, en een film gekeken waarbij de popcorn en de
slush-puppy niet ontbraken!
Afscheid groep 8
Groep 8 is druk aan het oefenen geweest met de uitvoering voor hun ouders die dinsdagavond heeft
plaatsgevonden. De ouderraad heeft erg hun best gedaan om leuke verrassingen aan eten, drinken,
bloemen en cadeautjes te werven. Gelukkig kon het filmen van de musical ook nog geregeld worden.
Alle kinderen uit groep 8, we hopen dat jullie terugkijken op vele gezellige schooljaren op de
Wiekslag en wensen jullie heel veel succes op de middelbare school.
Komt u ons team versterken?
De OR bestaat uit ouders die zich inzetten voor de school en het leuk vinden om activiteiten te
organiseren voor de kinderen. Vier van de twaalf leden hebben aangegeven volgend schooljaar te
stoppen, te weten: Annemieke Bakker, Anja van Stam, Nancy Brewster en Petra Tuijl. Waarbij Agnes
Breekweg het voorzitterschap van Annemieke overneemt. Heel erg bedankt voor jullie enthousiaste
inzet de afgelopen ja(a)r(en)! Daarmee zijn er vier vacatures ontstaan. Dus vindt u het leuk om mee
te helpen in de OR? Meld je dan aan via wiekslagouderraad@gmail.com zodat u het begin van het
schooljaar direct met ons van start kan gaan. Namens alle OR-leden wensen we iedereen een hele
fijne vakantie en tot volgend schooljaar.

Buitenschoolse opvang
Afgelopen periode zijn de groep 4 kinderen naar de Bigtime locatie Habitat doorgestroomd.
Hierdoor is er voldoende plek op de volgende BSO Locaties:
Jojo – Anne Frankschool – ma,di,do,vr
Volta – CBS De Wiekslag – ma,di,do,vr
Chill – Oosthoek – ma,di,do,vr
Op woensdag wordt er opvang geboden bij BSO de Kanjers.
Meer informatie vindt u op de website www.smallsteps.nl

