
 

   
 

Augustus/September 2022 

Agenda: 

Datum Activiteit 

Donderdag 8 september 15:00-16:30 uur MR-vergadering 

Donderdag 15 september Informatieavond: 
19:00 – 19:45: groepen 1/2  t/m 7  
19:45 - 20:00: pauze 
20:00 – 20:45: groep 1/2 t/m 7 
 
19:45- 20:30 groep 8  
20:30-21:15 uur informatie VO scholen 

20/21 september Meester Fred afwezig i.v.m. studieverlof 

Dinsdag 20 september Schoolreis groep 1-2 

Woensdag 21 september Schoolreis groep 5 en 6 

Donderdag 22 september Schoolreis groep 7 

Vrijdag 23 september Schoolreis groep 3 en 4 

Zaterdag 24 september Oud papierinzameling 

26/30 september Week tegen het pesten 

26 september-7 oktober Welbevindengesprekken 

 
Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 
We hopen dat u een heerlijke vakantie hebt gehad. Met een helemaal opgeladen en gemotiveerd 
team zijn we het nieuwe schooljaar gestart! Samen maken we er een mooi schooljaar van!  Speciaal 
heetten we deze week een aantal nieuwe collega’s welkom: 
 
> juf Kirsten, werkt op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 3; 
> juf Elisa, werkt op maandag in groep 5; 
> juf Sylvia, werkt op maandag met de projectgroep meerbegaafden en begeleidt enkele leerlingen. 
 
Wegens gezinsomstandigheden kan juf Puck voorlopig helaas niet werken. Haar werkzaamheden 
worden overgenomen door juf Aafke. 
 
Juf Jessie is onze intern-begeleider. In deze rol is zij regelmatig aanwezig bij oudergesprekken. 
Daarnaast heeft zij een aantal directietaken en neemt zij mij waar bij mijn afwezigheid. Dat is in elk 
geval op vrijdag (mijn werkdagen zijn maandag t/m donderdag). Juf Jessie werkt op maandag, 
donderdag en vrijdag. 
 
Voor de meeste praktische informatie verwijs ik u naar de schoolgids met daarin alles wat u van de 
school van uw kind/kinderen moet weten en onze website. Heeft u na het lezen hiervan vragen 
en/of opmerkingen, dan hoor ik dat graag. Ook in de kalender van onze schoolapp staan alle 
vakantiedagen en dergelijke. 
 
Fred de Wildt, directeur 
 
  

https://www.obswiekslag.nl/index.php?section=5&page=237


 

   
 

Muziekonderwijs 
Vanaf komende maandag krijgen alle groepen om de week muziekles van een vakdocent. Hiermee 
geven we het muziekonderwijs op De Wiekslag een extra impuls. Deze lessen worden bekostigd met 
middelen die het ministerie beschikbaar stelt om de werkdruk van de leerkrachten te verlagen. 
 
Schoolafspraken 
Aan het eind van vorig schooljaar hebben we samen met de leerlingen een aantal schoolafspraken 
opgesteld. Deze afspraken gaan over sociale en fysieke veiligheid in en om de school. Gedurende de 
eerste weken van het schooljaar – de gouden weken – besteden we extra aandacht aan deze 
afspraken. Om de impact de vergroten, stellen we het op prijs als u thuis bij gelegenheid ook met de 
kinderen over de afspraken praat. 
 
De komende weken staat de afspraak “Wij lopen en werken rustig in de gang!” centraal. 
 

 
Informatieavond 
De jaarlijkse informatieavond is op donderdag 15 september. Op deze avond kunt u kennismaken 
met de leerkracht en collega-ouders en wordt u geïnformeerd over het reilen en zeilen van de groep. 
Hierboven vindt u het schema. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom! 
 
Gymrooster 

Woensdag (vakleerkracht juf Ryanne) Groepen 1-2 t/m 6 

Donderdag Groepen 1-2, 7 en 8 

Vrijdag (vakleerkracht juf Ryanne) Groepen 3 t/m 8 



 

   
 

Afvalscheiding  
Dit jaar zijn we gestart met het scheiden van ons afval. Hiervoor draaien mee in het ophaalschema 
van HVC. De grote hoeveelheid GFT-afval staat hierdoor te lang in de schuur waardoor het gaat 
broeien en stinken. Onlangs hebben we moeten besluiten om het GFT-afval niet meer apart aan te 
leveren. Om de kinderen zich toch bewust te laten worden van het afval krijgen zij na consumptie 
het lege drinkpakje, plastic zakje, schillen weer mee naar huis in het trommeltje. Werkt u ook mee 
aan verduurzaming door drinken en eten mee te geven in een beker/trommeltje? 
 
Week tegen pesten 
De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. Samen zorg je voor een 
gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep waarin lachen en plezier 
hebben zorgt voor verbinding en 
betrokkenheid en een positieve norm 
zet. Door mee te doen aan de Week 
Tegen Pesten, maken we een goede start 
in het nieuwe schooljaar waarin je met 
elkaar zorgt voor een fijne en veilige school. 
 
Welbevindengesprekken 
Binnenkort zullen de leerkrachten u via de schoolapp uitnodigen voor de welbevindengesprekken. In 
die gesprekken kunnen jullie even kennismaken en de verwachtingen met elkaar afstemmen. 
 
 
De volgende Wiekslagen ontvangt u in de week van 3 oktober 
 
Met vriendelijke groet, 

Team van De Wiekslag 


