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De Kinderboekenweek is dit jaar van 2 t/m 13 oktober. Het Kinderboekenweek thema is ‘Reis mee’.
Op de Wiekslag gaan wij hier de nodige aandacht aan besteden. Zo beginnen we op woensdagochtend 2 oktober om 8:30 met een gezamenlijke
opening op het plein.
Op dinsdagmiddag 8 oktober om 14:00 wordt er een boekenmarkt gehouden op school, mede georganiseerd door The Readshop. U bent hierbij
van harte uitgenodigd. Voor iedere €10 die daar aan boeken worden verkocht ontvangt de school €1,- aan geld voor boeken. Een mooie manier
om onze boekencollectie aan te vullen!

Fietsen op het
schoolplein
Voor ieders veiligheid lopen
wij met de fiets aan de hand
op het schoolplein, vlak voor
en vlak na schooltijd.
Wilt u hier samen met ons op
letten, dank u wel!

LIEVELINGSBOEK MEE
Alle leerlingen mogen op vrijdag 4 oktober hun lievelingsboek mee naar
school nemen.

ANWB STREETWISE
Op maandag 14 oktober komt de ANWB met verkeerslessen op school.
Voor de ANWB is het belangrijk dat iedereen, ook kinderen zich veilig in
het verkeer kunnen begeven. Daarom heeft de ANWB in 2006 het praktische lesprogramma ANWB Streetwise ontwikkeld voor het basisonderwijs. Het is een praktisch, leuk en leerzaam verkeersprogramma dat aansprekend is voor alle leerlingen op de basisschool. Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en de ontwikkelfase van
basisschoolleerlingen. Professionele instructeurs komen een ochtend naar
de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro– en rijlesauto’s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours wordt de praktijk zoveel
mogelijk nagebootst.

BEO logopedie-praktijk op de Wiekslag
BEO logopedie is sinds juni 2017 gevestigd als praktijk voor 2 dagdelen/week binnen de muren van de Wiekslag. De
reden hiervoor is dat het gemeentebestuur een aantal jaren geleden een streep heeft gezet door de ondersteuning van
de schoollogopedisten op school. Maar de Wiekslag en BEO logopedie maken samen van de nood een deugd en zorgen
er zo voor dat logopedie toch gemakkelijk voor iedereen bereikbaar blijft: met een vestiging van BEO logopedie binnen
de school.
De screeningen mogen van de gemeente gelukkig nog wel worden uitgevoerd. Schoollogopediste Petra Bekhuis komt
op de Wiekslag om de 5-jarigen- en de dyslexiescreening uit te voeren. De extra logopedische ondersteuning aan leerkrachten en kinderen is door de bezuiniging echter weggevallen
De voordelen van de BEO-logopedie-praktijk op school:







snelheid van actie nemen (zodra de screening geweest is kan de behandeling ingepland worden);
gemak: ouders hoeven niet naar een ander gebouw;
minder lesverzuim: er is geen reistijd naar de logopedie-locatie;
korte communicatielijnen met de leerkrachten;
een vertrouwde schoollogopedist die altijd al op scholen in de Hof kwam: Anne-Marie Braunius;
laagdrempeligheid (leerkrachten/ouders lopen gemakkelijk even binnen).

Op school kunnen de volgende logopedische problemen behandeld worden
Articulatie





Verstaanbaarheid
Uitspraak van klanken
Nasaliteit (“door de neus praten”)
Interdentaliteit ( ‘slissen”)

Mondgedrag:





Duim-, vinger- en speenzuigen
Mondmotoriek
Neusademen, mondademen en lipsluiting
Tongpositie en tonghouding.

Taal:








Taalbegrip
Woordenschat.
Zinsbouw
Vervoegen van werkwoorden, tegenstellingen
Leesvoorwaarden
Problemen met het lezen en de spelling
Lees/ tekstbegrip

Problemen op het gebied van stotteren, stem en behandelingen die intensief zijn worden niet op school gegeven maar
op de locatie aan de Rozenstraat. Logopedie wordt meestal (bijna altijd) vergoed door de zorgverzekering. Om voor
vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen moeten ouders de helft van de behandelingen aanwezig
zijn. Zo blijven én ouders én leerkrachten én logopedist op de hoogte van de alle vorderingen.
Anne-Marie Braunius is elke woensdag aanwezig in de IB ruimte op school.
Als u vragen heeft: kom gerust langs of stuur een mailtje naar:
anne-marie@beologopedie.nl
Anne-Marie Braunius
Logopedist
(Gespecialiseerd in lees en spellingsproblemen)
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MELDEN MEDISCH/ZIEKTES
Enige weken geleden heerste er krentenbaard op school, hierover heeft u
destijds een e-mail ontvangen.
Van belang is dat wij op de hoogte zijn, wanneer er medische bijzonderheden zijn.
Wilt u als ouder/verzorger, wanneer er bijzonderheden zijn, dit persoonlijk bij de leerkracht melden. Dat kan telefonisch, per mail of met een
handgeschreven briefje. Hartelijk dank! Zo kunnen wij eventuele maatregelen treffen.

STAGIAIRES
In de nieuwsbrief van september kon u al lezen dat wij een aantal stagiaires hebben. Sinds halverwege september zijn er nog een aantal studenten meer begonnen met hun stage bij ons op school. Eerstejaars onderwijsassistent Sude Gogen loopt stage in groep 6 op woensdag en
donderdag. Op donderdag en vrijdag zijn er een aantal PABO studenten
aanwezig, namelijk Luna Beukert in groep 1,2A, Else Veurink in groep
1,2B, Isabelle Schipper in groep 5 en Kyra Nijkamp in groep 3.
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Woensdag

2 oktober

Start Kinderboekenweek

Vrijdag

4 oktober

groep 3 en 4 voorstelling

Woensdag

8 oktober

Boekenmarkt op school

Donderdag

10 oktober

Inloopspreekuur JGZ 13:30-14:00

Vrijdag

11 oktober

Einde Kinderboekenweek

Zaterdag

12 oktober

Oud papier
Herfstvakantie

Maandag

21 oktober t/m

Kievitstraat 67
7471 EL Goor

Vrijdag

25 oktober

Donderdag

31 oktober

Inloopspreekuur Salut 13:30-14:30

Telefoon: (0547) 273004
E-mail: info@wiekslaggoor.nl

Zaterdag

9 november

Oud papier

Maandag

11 november

Contactavond

Dinsdag

12 november

Contactavond

Woensdag

13 november

Contactavond

Donderdag

14 november

Inloopspreekuur JGZ 13:30-14:00

Donderdag

28 november

Inloopspreekuur Salut 13:30-14:30

www.wiekslaggoor.nl

