
 
 
Stompetoren, 7 december 2020 

Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 

 
Sinterklaas 

Ondertussen is Sinterklaas al weer met de boot richting Spanje. Vorige week vrijdag hadden 

Sinterklaas en zijn pieten gelukkig wel de tijd genomen om langs te komen op De Wiekslag. Het was 

een gezellig feest.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kerst 

Nog maar twee weken en dan is het alweer kerstvakantie. De groepen zijn vandaag al begonnen met 

het versieren van hun klas en de kerstbomen staan ook al weer. Komende twee weken zijn er weer 

tal van leuke kerstactiviteiten op De Wiekslag: 

 

 Dinsdag 8 december Knutselmiddag 

Komende dinsdag is er de kerst-knutselmiddag. Alle groepen gaan deze middag door elkaar 

aan de gang met verschillende knutselwerkjes.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.bistrobelle.nl/vier-kerst-bij-belle&psig=AOvVaw2q4qHCGjDI1JNMyT1LHnBY&ust=1607423758820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCRkqfWu-0CFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 Donderdag 17 december Kerstmusical 

Donderdag zullen een aantal leerkrachten een heuse kerstmusical opvoeren voor alle 

kinderen.  

 

 Donderdag 17 december ‘Foute kersttruiendag’  

Op ‘Foute kersttruiendag’ dragen alle leerkrachten en kinderen 

een foute kersttrui. Mocht uw kind geen foute kersttrui hebben, 

dan kunnen er natuurlijk guirlandes als boa om de nek of 

kerstballen aan de oren.  

 

 Vrijdag 18 december Kerstontbijt 

Op vrijdag gaan we gezellig met de hele school kerstontbijten (in verband met Corona is 

besloten om het kerstdiner dit jaar te wijzigen in een gezamenlijk ontbijt). We beginnen 

hierdoor wel iets vroeger dan normaal. De kinderen kunnen vanaf 08.15 naar binnen, zodat 

we om 08.30 uur kunnen beginnen met ontbijten.  

Alle kinderen nemen voor henzelf een lekker ontbijtje mee. We vragen u om de ontbijtjes 

niet al te uitgebreid te maken, alleen wat ze echt op kunnen. Denkt u er ook aan om uw 

kind/kinderen een bord, beker en bestek voorzien van hun naam mee te geven (dit kunt u 

uiteraard al eerder die week meegeven).  

 

Vrijdag 18 december alle kinderen vrij om 11.30 uur 

Op de laatste dag voor de vakantie hebben de kinderen geen les en zijn alle kinderen om 11.30 uur 

vrij.  

Wilt u uw kind deze laatste schooldag een tas meegeven om alles weer mee terug te nemen? (eten 

en drinken, maar ook knutselwerkjes) 

 

Gevonden voorwerpen 

Het kan gebeuren dat kinderen weleens iets vergeten op school. Woensdag 16 december zullen de 

gevonden voorwerpen worden uitgestald op tafels in de school. De kinderen kunnen dan bekijken of 

er iets van hen tussen ligt. Omdat u niet zelf in school mag komen kijken, zullen wij ook een foto van 

alle spullen op de app plaatsen, zodat u zelf ook even kan bekijken of er iets tussen ligt van uw kind.   

 

 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://riddercircusklas.blogspot.com/2018/12/weekbrief-we-kijken-uit-naar-kerstmis.html&psig=AOvVaw2q4qHCGjDI1JNMyT1LHnBY&ust=1607423758820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCRkqfWu-0CFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.ad.nl/ad-werkt/een-foute-kersttrui-aan-naar-je-werk-wie-durft~a77fde9a/&psig=AOvVaw1S4vARgGBVbN08wbTLRjSR&ust=1607073237560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjyqb28se0CFQAAAAAdAAAAABAI


 
Nieuws van Forte 

Kerstvakantie op de BSO 
 
Zo tegen het einde van het jaar kiezen we voor een mooie mix 
tussen actief bezig zijn en relaxen. En op het programma staan 
deze vakantie bijzondere workshops, onder andere: 
 

 Workshop Air Drumming: met alleen handbewegingen 
speel en bewerk je beats , baslijnen en samples op 
bijzonder infrarood apparaten!  

 Workshop Live Looping: soundbites creëren door het 
opnemen, stapelen en loopen van geluiden. 

 Workshop Light Graffiti: 'tekenen' met licht wat 
vastgelegd wordt met een fotocamera met lange 
sluitertijd. 

 Workshop Winterstukjes maken. 

 Workshop Kaarsen decoreren.  
 

Ouders checken de Forte Ouderapp voor het hele programma! 
  
Schoolgaande kinderen hebben 12 weken per jaar vakantie, maar zoveel weken kan je werkgever je 
vaak niet missen. Forte Kinderopvang biedt de oplossing. Opvang tijdens de vakantie bij onze 
buitenschoolse opvang, met een programma tjokvol leuke activiteiten. De hele vakantie lang gezellige 
uitstapjes en coole workshops, zodat ze een echt vakantiegevoel hebben. Je zou er bijna je vakantie 
op afstemmen! 
 
Meer informatie over vakantieopvang bij Forte Kinderopvang? Kijk dan eens op: 
fortekinderopvang.nl/vakantieopvang!  
 

Dit is alweer de laatste Wiekslag van dit jaar. Wat is het weer snel gegaan.  
Bij deze willen wij u alvast hele fijne feestdagen wensen en alle goeds voor 

2021!! 
 

Een kerstgroet van Puck, Cindy, Richelle, Annelies, Mariska, Jessie, Marianne, Annemiek, Harry, 
Lisa, Marjolijn, Lizzy, Wilmer, Janine, Haaije, Ryanne, Wilma, Mireille en Renske 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffortekinderopvang.nl%2Fpraktische-informatie%2Fvakantieopvang%2F&data=04%7C01%7Crenske.bavius%40isobscholen.nl%7C2143fa31f0124472defc08d8976f255a%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637425850916667388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gxG32%2Fma9A1zn6lh9IsAzxbLTHxPhQXU7FOH%2BJZ6mjE%3D&reserved=0
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://happynewyear.wiki/nl/2021/gelukkig-nieuwjaar-beelden/&psig=AOvVaw0V3CqmkWU-ii8NXw8VShtl&ust=1607074932958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIii5_3Cse0CFQAAAAAdAAAAABAO

