
 

   
 

April 2022 

Agenda: 

Datum Activiteit 

Maandag 4 april Schoolfotograaf 

Vrijdag 8 april Opening dorpsplein 

Dinsdag 12 april om 12:00 uur Voorstelling ‘Een swingend begin’ in de gymzaal 

Donderdag 14 april Lentelunch 

Vrijdag 15 april t/m  
maandag 18 april 

Paasvakantie 

Woensdag 20 en donderdag 21 
april 

Centrale Eindtoets voor groep 8 

Vrijdag 22 april Koningsspelen 

Maandag 25 april t/m 
vrijdag 6 mei 

Meivakantie 

 
Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 
De onrust in Oekraïne heeft ons en de kinderen de afgelopen tijd behoorlijk beziggehouden. In zowel 
de laagste als de hoogste groepen kwam het geregeld aan de orde, waarbij het uitgangspunt is om 
open en eerlijk het gesprek aan te gaan over dit moeilijke onderwerp. Vanuit diverse organisaties 
hebben we daarvoor handreikingen ontvangen. Het heeft mij geraakt dat deze gesprekken direct om 
werden gezet in daden, zoals de lege flessenactie en het verzamelen van hulpgoederen (kleding, 
verzorgingsartikelen, enz.). De opbrengst van de lege flessenactie en de ingezamelde goederen zijn 
overgedragen aan Stichting Ukraine Holland in De Rijp. Namens hen wil ik u bedanken voor uw 
bijdrage! 
 
Ondertussen bruist het op school van alle activiteiten. Er is veel in te halen en wat genieten we van 
de rekendag, de schooljudo, het sprookjesproject (groepen 1 en 2) en het muziekproject (groepen 3 
t/m 8)! Ook fijn dat we ouders weer mogen uitnodigen voor de presentatie van de projecten, zodat 
de kinderen kunnen laten zien wat ze geleerd of ervaren hebben. 
 
Vanaf maandag 4 april worden de HVO-lessen aan de groepen 6 & 7 gegeven door Margreeth van 
Diepen. Verderop stelt zij zich aan u voor. 
 
De volgende Wiekslagen ontvangt u in de week van 11 mei. 
 
Fred de Wildt, directeur 
 
Schoolfotograaf 
Op maandag 4 april komt de schoolfotograaf bij ons op school om alle kinderen van de Wiekslag leuk 
op de foto te zetten. De foto’s worden gemaakt in de aula van de school. Binnenkort ontvangt u 
meer informatie over de bestelmogelijkheden. 
 
  



 

   
 

Opening dorpsplein 
Vrijdag 8 april is de officiële opening van het dorpsplein. Aan dit gebeuren willen wij als school ook 
graag aandacht besteden. Daarom zal er in de ochtend op school een fototentoonstelling  worden 
gehouden voor de kinderen. Een verteller komt uitleg geven. 
Na de lunch, waarbij de kinderen een extraatje krijgen, 
organiseert de activiteitencommissie een spelletjes middag. 
We houden deze dag de gewone schooltijden aan. 
 
Schooljudo 
Met financiële ondersteuning van de gemeente Alkmaar 
krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 4 judo-lessen onder 
schooltijd. De lessen worden verzorgd door een docent van 
Schooljudo. In de lessen staan deze waarden centraal en vormen 
een waardevolle aanvulling op onze lessen bewegingsonderwijs.  
 
Muziekworkshops 

Wie wil dat niet? Muziek maken op een djembé, 
klarinet, saxofoon, viool, cello, hoorn, trompet? Met 
het muziekproject “Een Swingend begin” maken de 
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kennis met 
verschillende muziekinstrumenten. De lessen worden 
verzorgd door docenten van Artiance. Op dinsdag 12 
april om 12:00 uur kunt u het resultaat bewonderen 
tijdens de eindvoorstelling in de gymzaal. 

 
Lentelunch 
Op donderdag 14 april organiseren we een lentelunch. Vooraf trekken we lootjes. Ieder kind maakt 
een lunch voor een ander en verpakt dit in een mooi versierde (schoenen-)doos. 

 
Zwerfboekenstation 
De boekenkasten in de beide hallen hebben we samengevoegd tot 
één zwerfboekenstation. De boeken zijn afkomstig van ouders en 
sponsors en voorzien van een sticker met een zwerfcode. Het is de 
bedoeling dat de boeken met prachtige verhalen zwerven van kind 
naar kind, van plaats naar plaats. De boeken mogen in school 
gelezen worden, maar ook meegenomen worden naar 
huis/camping/vakantieadres/enz.  
 
Aanmelden leerlingen 
In verband met de planning voor volgend schooljaar verzoeken we 
ouders om broertjes en zusjes tijdig bij ons aan te melden. Het 
aanmeldformulier is op school verkrijgbaar, maar ook te 
downloaden via onze website  
 
  



 

   
 

HVO-docent 
Beste ouders,  
 
Ik ben de nieuwe HVO-juf en langs deze weg stel ik mij graag even voor.  
Ik ben Margreeth van Diepen, 33 jaar en na vele omzwervingen woon ik sinds 2 jaar weer in mijn 
prachtige geboortedorp Grosthuizen. 
 
Ik heb zojuist de opleiding tot vakdocent HVO afgerond en ik heb 
ontzettend veel zin om samen met de kinderen aan de slag te gaan. 
Tijdens de HVO-lessen voeren we veel gesprekken om morele 
situaties en (levens)vragen te onderzoeken. Het leven en de 
belevingswereld van het kind staat daarbij centraal. Leerlingen leren 
zelf te denken, zich te uiten en naar anderen te luisteren. Ook 
gebruiken we werkvormen, zoals spel, verhalen, filosofie en gaan we 
creatief aan de slag. In mijn persoonlijke leven doe ik aan dans en 
beoefen ik mindfulness en meditatie, dus wellicht komt dat ook 
terug in mijn lessen.  
 
De komende periode zal in ieder geval in het teken staan van elkaar 
leren kennen en samen met de kinderen te kijken naar hoe we HVO vorm kunnen geven op een 
manier die hen aanspreekt en betekenisvol is.  
 
Wil je meer weten over HVO? Kijk dan even op de website: https://www.hvo.nl/.  
Als je contact met mij wil opnemen of vragen hebt, nu of in de toekomst, dan kun je mij mailen: 
mg.vandiepen@gmail.com 
 
Met vriendelijke groet, 

Team van De Wiekslag 


