Nieuwsbrief
3 september 2021
Beste ouders/verzorgers,
Het hele IKC is weer in bedrijf. De peuterspeelzaal, de kinderopvang, de BSO en de school zijn weer
volledig opgestart. Hopelijk gaan we samen met de kinderen, de kind-professionals en u (de ouders)
een goed schooljaar tegemoet.
Informatieavond 14 september
Vanwege de geldende coronamaatregelen krijgt deze avond een aangepaste invulling.
Namens elke leerling mag één ouder zich inschrijven. Er zijn meerdere bijeenkomsten gepland. U
ontvangt volgende week een brief met de precieze organisatie erin omschreven.
Juf Yeelen kan deze avond toch aanwezig zijn. Alle groepen zullen dus meedoen aan de
informatieavond.
De jaarvergadering vanuit de MR en de OR kan helaas niet doorgaan. T.z.t zullen zij de gebruikelijke
jaarstukken delen met u, zodat u daar vragen over kunt stellen per e-mail.
Wij zoeken tutoren voor ons online programma Bouw!
Bouw! is een online programma voor beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma helpt
kinderen in groep 2 t/m 4 die risico lopen op problemen met lezen en spellen. Het programma is
gericht op het voorkomen van leesproblemen. De kinderen moeten hierbij worden begeleid en
bijgestuurd waar nodig. Voor het begeleiden en bijsturen zijn wij op zoek naar tutoren. Heeft u (als
ouder of opa/oma) 1 of 2 keer per week een half uurtje tijd en wilt u een bijdrage leveren aan het
voorkomen van leesproblemen, dan kunt u een mailtje sturen naar:
marijke.sprokkereef@odbsonderdewieken.nl en/of jasmijn.kros@odbsonderdewieken.nl
Vanaf dit schooljaar nemen wij, Jasmijn en Marijke, de coördinatie van Bouw! op ons.
Daltonniews: Daltonraad
In de vorige nieuwsbrief deden we al een oproep:
Onze school kent een leerlingenraad. De kinderen praten met de school mee over onderwerpen als
pesten, de schoolreis en het buitenspeelgoed. We willen hier graag een kwaliteitsslag in maken door
het om te toveren naar de daltonraad. We willen samen het gesprek voeren over hoe we een nog
betere school kunnen zijn voor kinderen, ouders, leerkrachten en de omgeving.
Daarom zijn we op zoek naar één of twee ouders die samen met leerkrachten en kinderen hierover
structureel in gesprek willen gaan. De gesprekken zijn op dinsdag, onder schooltijd. Lijkt dit u leuk?
Meld u dan aan door een mailtje te sturen naar daphne.legen@odbsonderdewieken.nl
We hebben inmiddels van een ouder één aanmelding gekregen en hopen op nog een aanmelding.

Nationaal Programma Onderwijs
Zoals u wellicht in de media heeft vernomen, krijgt een school een flink bedrag om te investeren om
eventuele achterstanden weg te werken die tijdens de coronaperiode zijn ontstaan. Op Onder de
Wieken gebruiken we dit geld voor:
-de aanschaf van extra leesmateriaal om begrijpend lezen en technisch lezen te bevorderen;
-de aanschaf van extra les- en leesmateriaal voor de kleuterklassen om ook daar lezen te bevorderen;
-Meester Wolter komt twee hele dagen in de week om in groepjes begrijpend lezen, technisch lezen,
spelling en rekenen extra aan te bieden;
-de aanschaf van de natuurmethode Blink, waarin kinderen extra ontwikkelen op presenteren en
onderzoeken;
-ICT-materiaal zoals chromebooks, tablets en laptops;
-extra materiaal om bewegen op onze pleinen te stimuleren en te bevorderen;
-extra middelen om culturele activiteiten te organiseren.
Ons NPO is voor de vakantie gedeeld met de MR. De MR heeft goedkeuring gegeven.
HVO-GVO
Onze school biedt in groep 6 tot en met 8 humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstig
vormingsonderwijs (GVO) aan.
Wegens het tekort aan docenten is onze school helaas uitgeloot voor een HVO-docent. Dit zullen
onze leerkrachten dus zelf gaan geven. We hebben gelukkig wel een GVO-docent.
Meester Henk
De komende weken zijn de laatste weken dat meester Henk als vrijwilliger aan onze school
verbonden is. Henk wil graag in een kleine vorm afscheid nemen van onze school. Hij is sinds 2013
aan onze school verbonden geweest voor allerlei hand-en-spandiensten. We zijn hem daar dankbaar
voor.
Parro
Alle leerkrachten zijn net als vorig jaar actief op Parro. Zo blijft u op de hoogte van wat er in de klas
gebeurt en bent u op de hoogte van allerlei activiteiten. Wanneer u nog niet in Parro kunt, horen we
dit graag. We helpen u graag verder.
En verder…
-In ons IKC zit ook een dansschool. In de bijlage van deze e-mail zit een flyer.
-We sparen voor een nieuw klimrek. De Plus helpt ons hierbij met de actie spaar je club gezond.
Helpt u mee?
-Yeelen Timmerman is nu officieel als leerkracht in dienst bij De Hoeksche School en op Onder de
Wieken begonnen als leerkracht.
-Leenke de Blaeij is terug op onze school na haar zwangerschapsverlof. Ze is gestart als IB-er.
-Vanaf 6 september starten de gymlessen in een nieuw dorpshuis.
- Vanwege corona controleren wij niet op hoofdluis. Wilt u thuis even goed de haren van uw
kind(eren) bekijken en bij hoofdluis de school ook informeren? Bedankt!
Ik wens u namens het hele team een fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Tobias Vermeulen, directeur
IKC Onder de Wieken

