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De eerste schoolweken zitten er weer op. De kinderen raken al helemaal gewend aan hun
nieuwe klas en nieuwe leerkracht. We merken een positieve ontwikkeling wat betreft het
continurooster. De kinderen hebben veel structuur en rust in hun dag. De komende periode
werken we als school aan de rust. Zo zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik
van de grote zaal en op een rustige manier naar buiten gaan. De kinderen gaan hier op een
verantwoordelijke manier mee om, fijn! Op woensdag 12 september is er een officiële
stakingsdag, waar alle scholen van het Spectrum aan zullen deelnemen. Ook staan in
oktober twee studiemomenten gepland. Als team verdiepen we ons verder in de ‘Kunst van
het Lesgeven’. We ontwikkelen nieuwe inzichten die we in ons onderwijs kunnen
toepassen.

Belangrijke data:
12 sep
18 sep
27 sep
2 okt
10 okt
11 okt
22 okt t/m
26 okt

Stakingsdag
Schoolreisje
Schoolmaatschappelijk
werk aanwezig
Studiemiddag, kinderen
12.00 uit
Studiedag, kinderen vrij
Schoolmaatschappelijk
werk aanwezig
Herfstvakantie

SOS formulier
Heeft uw kind een allergie of gebruikt
uw kind medicijnen? Dan is het
belangrijk dat wij als school daarvan op
de hoogte zijn. U kunt een SOS formulier
ophalen bij juf Conny, of het aan de
leerkracht zelf vragen. Alleen met zo’n
formulier kunnen wij goed handelen!
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Hulp gevraagd!
Wie wil graag op maandagochtenden ons schoolbieb team versterken?
Door vertrek van een aantal ouders zoeken we nieuwe vrijwilligers.
Op maandag ochtend van 8.30 tot ongeveer 11.15 zijn de vrijwilligers aanwezig.
Met 2 andere vrijwilligers (moeders, vaders, opa’s of oma’s) wordt er zorg gedragen
voor boeken die de kinderen terug brengen. De vrijwilligers sorteren de boeken
vervolgens en zetten ze op de juiste plek terug in de boekenkast. Vervolgens komen er
weer kinderen en kunnen ze weer uitgeleend worden.
Heb je interesse of weet je iemand die interesse heeft? Mail dan naar Wilma van
Gorsel of Marjolein Hofman: famvangorsel2007@gmail.com of
marjolein.hofman77@gmail.com
Vriendelijke groeten namens het Bieb-team!

Toestemmingsformulier

Contactgegevens

Denkt u aan het toestemmingsformulier
voor het gebruik van beeldmateriaal?
Deze kunt u inleveren bij de leerkracht
van uw kind!

CBS de Wiekslag
IJsvogellaan 1-3
010 5290 339
sjpotuijt@spectrum-spco.nl

