Nieuwsbrief
01 september 2020
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Nieuws uit de school
Beste ouders,
We zijn weer begonnen!
Na een heerlijke zonovergoten vakantie is het schoolleven weer gestart.
U heeft maandag de jaarkalender ontvangen met daarop belangrijke data van het schooljaar.
In de jaarkalender heeft u ook kunnen lezen dat i.v.m. corona het jaar er anders uit zal zien dan
afgelopen jaren. Zo zijn ouders op dit moment nog niet welkom tijdens de podiumoptredens. We
zullen er echter voor zorgen dat de ouders van de optredende groep toch mee kunnen genieten van
de ‘toneelkunsten’ van hun kind. Tijdens de eerste vergadering met de oudervereniging hebben we
al nagedacht over de sinterklaas- en kerstviering. We zijn echter tot de conclusie gekomen dat er wel
kaders neergezet kunnen worden maar dat de invulling van deze feesten afhangt van het
Coronavirus.
Schooljaar 2020-2021 zal waarschijnlijk een jaar worden waarin we geregeld moeten anticiperen op
de werkelijkheid van de dag en dat vooruitplannen heel lastig zal zijn.
Hoera, een……..
We beginnen dit schooljaar met een feestelijk bericht. Juf Michelle is zwanger! Noud zal eind
januari/begin februari een broertje of zusje krijgen!
Coronazaken
Door de coronamaatregelen is het lastig om groepen ouders op school te ontvangen. We hebben
daarom voor een aantal activiteiten oplossingen gezocht waarbij ouders niet op school aanwezig
hoeven te zijn.
-

Infoavond: jaarlijks organiseren we aan het begin van het schooljaar een informatieavond.
Het ene jaar worden ouders door hun eigen kind rondgeleid door hun klas en vertelt uw kind
over het reilen en zeilen in de groep. Het volgende jaar verzorgt de leerkracht deze avond. In
het huidige schooljaar zouden de kinderen hun ouders weer rondleiden. Omdat dit nu niet
kan hebben we de volgende oplossing bedacht. De kinderen maken samen met hun
leerkracht een filmpje over de activiteiten in de klas. Daarnaast maakt de leerkracht een
folder waarin u informatie over de leerstof van de betreffende groep kunt lezen. En tot slot
maken we een teamboekje waarin u kennis kunt maken met alle medewerkers van De
WestWijzer. We hopen dat u op deze manier toch genoeg informatie ontvangt over de zaken
die in de groep van uw kind spelen.
Voordat we de filmpjes met u kunnen delen is het belangrijk dat u in de Parro app de privacy
instellingen voor uw kind zodanig instelt dat het toegestaan is om beeldmateriaal te delen
waar uw kind op voorkomt. Daarnaast is het van belang dat u het filmpje niet deelt met
derden en/of op sociale media plaatst. Dit geldt overigens voor al het beeldmateriaal dat u
van school ontvangt.

-

Aan het begin van het schooljaar voeren we altijd startgesprekken met u. Dit jaar wordt u in
de periode vanaf nu tot de herfstvakantie uitgenodigd door de leerkracht van uw kind voor
dit startgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er kennisgemaakt en vooruitgekeken naar het
nieuwe schooljaar. Dit startgesprek maakt deel uit van de gesprekkencyclus bij ons op De
WestWijzer en we willen graag alle ouders spreken. U hoort van de leerkracht van uw kind
hoe en wanneer het gesprek plaatsvindt ( digitaal, telefonisch of persoonlijk op school).

-

In de media heeft u veel kunnen lezen over de ventilatie in de scholen. De WestWijzer heeft
geen ventilatiesysteem. We ventileren door de ramen en deuren veel open te zetten. Het
kan dus zo zijn dat uw kind aangeeft dat het koud is in school. Zou u dan een extra vestje of
trui mee willen geven?
Hoewel we weten dat C02 meters niets zeggen over eventuele aerosolen in de lucht kan het
wel een indicator zijn voor de frisheid van de lucht in het lokaal. Voor elk lokaal wordt er zo’n
meter gekocht. Tevens doet het bestuur op dit moment een onderzoek betreffende de mate
waarin de ventilatie voldoet aan de door de overheid gestelde regels.

-

We doen dit jaar niet mee aan het EU fruit en de kinderpostzegel actie.

-

We hebben gemerkt dat het gefaseerd ophalen van de kinderen aan het eind van de
schooldag veel onderwijstijd kost. Vanaf volgende week, maandag 7 september zien de
ophaaltijden er als volgt uit:
Groep 1/2:
ophalen tussen 14.10 en 14.15 uur
Groep 3 t/m 8: de kinderen kunnen om 14.15 uur opgehaald worden of gaan zelfstandig naar
huis.

-

Helaas hebben we in deze eerste twee schoolweken al te maken gehad met afwezigheid van
leerkrachten omdat zij verkoudheidsklachten hadden. Leerkrachten mogen dan niet werken
en moeten thuisblijven tot zij (negatief) getest zijn. We proberen invallers in te zetten of
intern een oplossing te vinden. Mocht dit echter niet lukken dan is het helaas noodzakelijk
dat u uw kind thuis houdt. Via de Parro app stellen we u hiervan dan zo snel mogelijk op de
hoogte.

Gymmeester
We hebben een nieuwe gymmeester! Meester Raymond zal op de woensdagen de gymlessen
verzorgen voor de groepen 3 t/m 8. Verderop in deze nieuwsbrief stelt hij zichzelf voor.
Juf Nicolette is door Sportservice aan andere scholen gekoppeld.
Vandaag heeft meester Raymond de kinderen een folder meegegeven over de nationale sportweek.
In deze week van 18 t/m 27 september organiseert Team Sportservice een beweegspeurtocht voor
alle leeftijden. Onderweg worden sporten en spellen gedaan, waarbij op sommige plekken lokale
sportverenigingen helpen. De exacte startlocaties, data en tijden staan op de website van
sportservice.( www.teamsportservice.nl/westfriesland ) M.b.v. de QR-code op de folder kunt u zich
inschrijven.

Ouderklankbordgoep
Uit de eerste ouderavond van De WestWijzer in maart 2017 is een ouderklankbordgroep
voortgekomen.
Deze groep bestaat uit een groep enthousiaste ouders die een bijdrage willen leveren aan de
opbouw van De WestWijzer. Een groep die mee wil denken met het team over het vormgeven van
allerlei zaken op De WestWijzer. De groep komt vier of vijf keer per jaar bijeen.
Mocht u willen aanschuiven bij deze klankbordgroep, laat dit dan weten via directie@dewestwijzer.nl
Actueel houden van gegevens.
Omdat we de gegevens in ons administratie systeem actueel willen houden krijgt uw kind (1 per
gezin) vandaag een brief mee waarin we u verzoeken uw huidige gegevens in te vullen
(telefoonnummer, email adres, noodnummers enz.). De kinderen die net op school zijn krijgen geen
brief mee omdat we verwachten dat de gegevens op het inschrijfformulier nog accuraat zijn. Wilt u
het ingevulde formulier zo snel mogelijk weer aan uw kind mee terug geven?
Marianne Miedema
Directeur De WestWijzer
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Even voorstellen
Hoi allemaal,
Mijn naam is Raymond Laan, ik ben 21 jaar en ik woon in Venhuizen.
Ik ben werkzaam bij Team Sportservice West-Friesland en zal dit jaar op 4
verschillende scholen gymlessen gaan verzorgen.
Komend schooljaar zal ik ook 1 dag in de week de gymlessen gaan verzorgen op de
WestWijzer.
Zelf ben ik een fanatiek tennisser en probeer nog steeds door te groeien om komend
jaar de top 150 van Nederland te gaan halen.
Daarnaast ben ik ook tennistrainer bij tennisschool All-In en geef de tennislessen in
Zwaag.
Ik heb super veel zin om komend jaar aan de slag te gaan op de Westwijzer en hoop
alle leerlingen met enthousiasme, sportiviteit en plezier veel te leren op het gebied van
bewegen.
Groetjes meester Raymond

