
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meester Jos 
Meester Jos is na een aantal weken ziekte in januari weer gestart op school met het 
geven van extra hulp aan leerlingen. In onderling overleg is besloten dat hij vanaf 1 
april RT-leerkracht zal worden op de Wieden. De taken voor de extra hulp aan 
kinderen zullen dan verdeeld worden tussen juf Aletta en meester Jos. 

Dit betekent dat meester Jos geen les meer zal geven aan groep 6. Juf Rosalie zal 

tot aan de zomervakantie zijn lesgevende taken blijven overnemen. 

Grote Peuterdag 
Op vrijdag 6 april wordt er op alle scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle de Grote 
Peuterdag gehouden. Dat betekent dat ouders van kinderen van 0-4 jaar van harte 
welkom zijn om op onze school te komen kijken. Wilt u dit doorgeven aan buren en 
kennissen met kleine kinderen? 

Gymkleding 
Beste ouder/verzorger, 
Het komt met regelmaat voor dat kinderen geen gymkleren/gymschoenen mee 
hebben op de dag dat ze gym hebben. Zoals jullie 
wellicht weten is het dragen van gymkleren en 
gymschoenen verplicht tijdens de gym dit i.v.m. de 
veiligheid. Als school hebben we vanaf nu 
reservekleding en schoenen klaar staan voor 
wanneer uw kind zijn of haar gymkleren vergeten 
is. Zo kunnen ze toch nog mee doen met de les.  
Met sportieve groetjes, 

Gymjuf Marian 

 

Agenda: 
Woensdag 28 maart : klassenshow groep 3 
   : Grote rekendag 
Donderdag 29 maart : klassenshow groep ½ 

: Boomplantdag 
Vrijdag 30 maart : Goede vrijdag, kinderen zijn vrij 
Maandag 2 april : 2e Paasdag 
Vrijdag 6 april  : Grote Peuterdag 
Woensdag 11 april : finale schoolvoetbal 
Dinsdag 24 april : klassenshow groep 7/8 
 



Alle Zwolse kinderen lezen 
De Wieden doet mee aan de pilot ‘Alle Zwolse kinderen lezen’. 
De gemeente Zwolle heeft een bedrag beschikbaar gesteld aan de Stadkamer om 
het lezen van kinderen te stimuleren. IKC De Wieden, net als 9 andere scholen, doet 
mee aan deze pilot. De Stadkamer en De Wieden gaan samen investeren in het 
creëren van een rijke leesomgeving. Dit doen de peuterspeelzaal, het 
kinderdagverblijf en de school gezamenlijk: ‘Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met 
(voor)lezen’. Het voorlezen blijft van belang ook al kunnen de kinderen zelf lezen! 

Zo zullen er bijvoorbeeld heel veel nieuwe boeken aangeschaft gaan worden en 
krijgen alle kinderen die nog geen lid zijn van de bibliotheek  een abonnement. Ook 
zullen de ouders hierbij betrokken worden. 
“Lezen is voor de geest, wat bewegen voor het lichaam is” (citaat van Sir Richard 
Steele) 
 

Schoolmaatschappelijk werk 
Even voorstellen: 
Vanaf maandag 26 maart ben ik een nieuw gezicht op De Wieden en volg ik Jantine 
Vermeer op als schoolmaatschappelijk werker.  

Mijn naam is Janjaap de Vries. Naast de uren op De Wieden en Het Stroomdal werk 
ik als maatschappelijk werker bij Sociaal Wijkteam Noord (Holtenbroek en Aa-
landen). Ik ben ooit begonnen als sportleraar in het onderwijs en heb daarna lange 
tijd gewerkt als begeleider van kinderen en jongeren die op school niet altijd even 
goed mee kunnen komen en soms vastlopen of uitvallen. In mijn vrije tijd maak ik 
muziek, doe ik aan sport en klus ik graag in de tuin. Wilt u meer weten? Schiet me 
dan gerust een keer aan. Op maandagmiddag ben ik vanaf 13.00 uur aanwezig op 
school.  

Niet bij alle ouders is het altijd  duidelijk wanneer zij een beroep kunnen doen op het  
schoolmaatschappelijk werk en wat zij daarvan kunnen verwachten. Vaak wordt er 
gedacht dat er ernstige problemen moeten spelen voordat je hulp inschakelt. Dit is 
niet het geval. Juist in een eerder stadium, als problemen nog niet zo zwaar zijn, kan 
het helpend zijn om een gesprek te hebben.  
Kortdurende ondersteuning, om ernstige problemen te voorkomen. 

Voorbeelden van vragen van ouders/verzorgers kunnen zijn: 

-          Mijn kind heeft steeds buikpijn als het naar school moet. Wat kan er aan de 
hand zijn? 

-          De leerkracht heeft gezegd dat mijn kind veel ruzie maakt in de klas. Thuis 
heeft het ook steeds driftbuien. Wat kan ik doen? 

-          Ik heb een beperking of een ziekte en dat heeft grote invloed op ons gezin, 
hoe kan ik er voor mijn kind zijn? 

-          We maken ons zorgen over onze financiën, bij wie kan ik terecht? 



-          Wij gaan scheiden. Waar moet ik op letten bij de kinderen? 

Mocht u graag een gesprek met mij willen hebben dan kunt u dit ook kenbaar maken 
bij de leerkracht of de IB-er van school.  

 

Nieuws uit de MR 
Leuk om te melden: op initiatief van een aantal ouders wordt er gewerkt aan het 
opnieuw vormgeven van de ‘Kleuterbieb’. Dit idee is ingebracht in de MR en maakte 
ons enthousiast! Het gaat om het lokaal tegenover de kleuterklas, bij binnenkomst 
kleuteringang eerste lokaal rechts. Het idee is om leeshoekjes te creëren waar 
bijvoorbeeld door andere leerlingen kan worden voorgelezen. 

 Heb je ook ideeën voor de school dan horen we dat uiteraard graag! 

 We zijn op zoek naar ouders om de MR te versterken. Wil jij namens de ouders 
meedenken en adviseren om zo bij te dragen aan de kwaliteit van de school? Meld je 
dan aan bij Geke. 

De MR heeft ongeveer maandelijks een vergadering, heb je iets wat je graag 
besproken wilt hebben dan kun je dat aangeven bij Geke of mail naar g.stoel@ooz.nl 

Tot slot, binnenkort hangt bij de ingang een overzicht met foto’s van de leden van de 
MR, we willen op deze wijze herkenbaar voor de ouders zijn en daarmee makkelijk te 
benaderen. Daarnaast ook een mailadres waarop je de MR digitaal kunt benaderen. 

Vriendelijke groeten, namens de leden van de MR, 

Roeland 

Mobieltjes 
Het sluipt er weer in dat kinderen mobieltjes meenemen naar school. Dit is niet de 
bedoeling. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen mogelijk, maar dan bespreekt de 
ouder dit met de leerkracht, waarna dit schriftelijk bevestigd wordt. Het mobieltje 
wordt dan in het kluisje van de leerkracht bewaard. 

Als er toch een ‘verdwaald’ mobieltje wordt aangetroffen door de leerkracht, dan 

wordt dit mobieltje bewaard in het kluisje van de directie en kan het door de 

ouder/verzorger weer worden opgehaald. 

mailto:g.stoel@ooz.nl


Naar de halve finale schaken 
Op zaterdag 17 maart zijn we gaan schaken in Deventer. De 18 beste schaakteams 
van de regio Oost, kwamen hier bij elkaar om te beslissen wie er naar de finale 
zouden gaan. Het ging er heel serieus aan toe, want we moesten schaken met echte 
schaakklokken. Na elke zet moest de schaker de klok indrukken en dat was even 
wennen. Arda stond een partij zo goed als gewonnen, maar doordat hij zijn klok was 
vergeten en zijn tijd was verstreken, verloor hij zijn partij. Ons schaakteam; Ryan, 
Arda, Mauro, Frederique en Ingemar, heeft het super gedaan, maar de 
tegenstanders waren beter. We hebben wel een leuke middag gehad en er veel van 
geleerd. 

 

Door naar de voetbalfinale 
Op 7 maart hebben 3 voetbalteams meegedaan met het schoolvoetbaltoernool: een 
jongensteam van groep 5/6, een meisjesteam van groep 7/8 en een jongensteam 
van groep 7/8. 
De kinderen hebben met veel plezier heel sportief gespeeld.  
De laatste wedstrijd van de dag was de finalewedstrijd van het jongensteam van 
groep 7/8. Hoewel zij deze verloren, zijn ze toch door naar de finalerondes op 11 
april in het staion van PEC Zwolle. Zet ‘m op!! 

 

 


