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Van het bestuur
Beste ouder(s), beste verzorger(s), 

Het einde van het schooljaar nadert alweer, en voor ons in dit geval ook bijna het einde van een 
strategisch beleidsperiode. In dit schooljaar kijken we terug en kijken we vooruit. We zijn druk 
bezig met een nieuw strategisch beleidsplan voor de komende vier jaren. Onze scholen schrijven  
op basis van dit plan hun eigen schoolplan voor de komende vier jaren.  

We zitten middenin dit proces en betrekken iedereen erbij. We hebben kinderen gevraagd hoe zij 
willen leren. Ze benoemden meer bewegend leren, meer variatie in doe-vakken en meer natuur,  
oftewel lekker buiten zijn en leren.   

We spraken met u als ouders en verschillende partners over ons onderwijs en onzer toekomst.  
En met zo’n 185 medewerkers hebben we een grote brainstormsessie gehad. Iedereen heeft mee 
kunnen denken over onze toekomst.  

Nu zijn we druk bezig alle uitkomsten te verwerken tot nieuw strategische beleid. We willen meer 
inzetten op verbinden, verbeelden en verwonderen van onze scholen, medewerkers en leerlingen. 
We zijn trots op onze medewerkers, die met hun unieke talenten iedere dag weer onze leerlingen 
weten te inspireren het beste uit zichzelf te halen. 

Als bestuur hebben we voor het eerst sinds vijf jaren weer een bestuursonderzoek. De Inspectie  
van het Onderwijs kijkt of we de juiste dingen doen en of de dingen die we beloven ook terug te 
zien zijn op onze scholen. Dergelijke onderzoeken leveren vaak mooie aanbevelingen en 
uitkomsten op waarmee we samen verder kunnen bouwen aan een rijke toekomst voor onze 
leerlingen.   

Niet ik, niet jij maar wij 
Ik kan het niet alleen 
Jij kan het niet alleen 
Samen ben je niet alleen 
Samen; in verbinding, verbeelding en verwondering! 
We wensen u samen met uw kinderen  
hele fijne feestdagen, een mooie kerstvakantie  
en een gezond en gelukkig nieuwjaar! 

Het College van Bestuur, 

Janny Reitsma 
Jaap Hansen 

December 2022

Jaap Hansen Janny Reitsma
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Vertrouwenspersonen   
SOOOG heeft drie vertrouwenspersonen bij wie je als ouder en kind terecht  
kunt als je iets vervelends meemaakt op school en als het niet lukt dit op school 
te bespreken of op te lossen. 
 
Voorbeelden waarvoor je bij een vertrouwenspersoon terecht kan zijn: 
- Als iemand je geregeld ongewenst langer aanraakt dan nodig is, 
- Als iemand seksueel getinte opmerkingen maakt. 
- Als er geschreeuwd wordt tijdens een gesprek,  
- Als iemand kwetsende opmerkingen maakt, 
- Als iemand zich steeds vervelend gedraagt, etc. 
 
Elk gedrag dat jij als vervelend ervaart kan een reden zijn om met ons contact op 
te nemen. In een gesprek bekijken we het probleem van alle kanten en kunnen 
we samen bedenken wat je zou willen doen. De gesprekken die je met ons voert 
zijn vertrouwelijk, dus we delen ze met niemand. We kunnen je verwijzen naar 
bijvoorbeeld hulpverleners, maar dat hoeft niet. Jij bent de baas en bepaalt wat er 
gebeurt. Wij zijn een luisterend oor. 
 
We zijn bereikbaar via e-mail: als je dat wilt  
kunnen we per mail een afspraak maken om  
te praten. 
 
Dit zijn onze e-mailadressen:  . Geraldine Jansen-Rots (g.rots@sooog.nl) . Gita Hemmer (g.hemmer@sooog.nl) . Ria Baars (r.baars@sooog.nl) 
 
Als vertrouwenspersoon zijn we er voor jullie.  
Mocht je ons nodig hebben, neem dan vooral  
contact op. 

Subsidie  
basisvaardigheden    
Scholen kunnen voor schooljaar 2022-2023 en  
deels 2023-2024 een subsidie aanvragen voor  
inzet op de basisvaardigheden. Hierbij gaat het 
om taal, rekenen of wiskunde, burgerschap en  
digitale geletterdheid. De subsidie is voor  
ongeveer 500 scholen beschikbaar. Van deze  
500 scholen kunnen 150 scholen gebruik maken  
van de aanvullende subsidie in combinatie met  
ondersteuning vanuit het basisteam.  
KC de Beukenlaan is de enige school van onze  
stichting die is ingeloot voor deze subsidie. 
 
 
 
 

Sponsorloop  
Stichting Opkikker,  
OBS Hendrik Wester  
 
De OR heeft in samenwerking met de school, 
dinsdag 13 september jl. een sponsorloop  
georganiseerd voor het goede doel. De school 
wil hiermee zijn maatschappelijke betrokken-
heid tonen. Leerling Jesse Meter uit groep 6 is 
ambassadeur van stichting Opkikker kwam met 
dit geweldige initiatief. Stichting Opkikker ver-
zorgt een onvergetelijke dag uit, voor langdurig 
zieke kinderen. Onder perfecte weersomstandig-
heden renden de kinderen hun longen uit hun 
lijf. Er waren veel ouders, opa's en oma's om de 
kinderen aan te moedigen. Het eindbedrag van 
de sponsorloop was 2.071,50 euro. Na afloop 
werden de kinderen getrakteerd op drinken en 
chips, aangeboden door de Jumbo. 
 
 
 
 
 
 
  
 

Directeuren  
kindcentra   
 
Met ingang van 1 augustus 2022 is Jan Paul  
Siebelink benoemd tot directeur op Kind- 
centrum de Noordkaap. We wensen Jan Paul 
veel succes met deze nieuwe functie.
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Obs de Wiekslag winnaar ANWB  
verkeersplein in de provincie Groningen    
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u 
fijne feestdagen en een  
goed en gezond 2023

Obs de Wiekslag in Blijham is de winnaar van de wedstrijd ‘een 
ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’ in de provincie  
Groningen. Op 30 september 2022 vond de feestelijke opening van 
het verkeersplein plaats in aanwezigheid van Marjon Kaper, CEO 
ANWB reizen. De media, de wethouder en ons CvB was ook van 
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  
 
ANWB-leden hebben massaal gestemd op de 300 genomineerde 
basisscholen die kans maakten op een ANWB Verkeersplein.  
In de stemronde zijn totaal 100.000 stemmen uitgebracht.  
 
Elk kind veilig op de fiets. Maar om echt goed te leren fietsen moe-
ten ze meters maken. In het verkeer. En het liefst zo veilig  
mogelijk. In iedere provincie tovert de ANWB één schoolplein om 
tot een verkeersplein, zodat kinderen in een veilige omgeving  

ervaringen kunnen opdoen met verschillende verkeerssituaties.  
En straks goed voorbereid de weg op kunnen. Het verkeersplein 
bevat onder andere een rotonde, een zebrapad en verkeersborden.  
  
Ellen Kostwinder, leerkracht van groep 1-2 op de Wiekslag, is  
initiatiefneemster van deelname aan deze wedstrijd. Zij heeft er 
voor gezorgd dat dit flink onder de aandacht is gebracht via onder 
andere social media-kanalen. Kinderen mochten op 30 september 
met hun zelf versierde fiets of step op school komen. Het lint werd 
doorgeknipt door 2 kinderen van onze school. Tot slot kregen alle 
kinderen en hun aanwezige ouders een broodje knakworst om 
12:00 uur. De kinderen van groep 1-2-3-4 waren ’s middags vrij. 
Een deel van de kinderen van groep 5-6-7-8 volgden groepsdoor-
brekend een demoles, verzorgd door een ANWB-vrijwilliger.  


