
 

   
 

Extra December 2022 

Agenda: 

Datum Activiteit 

Dinsdag 20 december Foute kersttruiendag en KerstKnutselCircuit 

Donderdag 22 december Kerstdiner van 18:00 – 19:00 uur 

Vrijdag 23 december Laatste schooldag van 2022. Om 12:00 uur start de 
Kerstvakantie 

Maandag 26 december –  
vrijdag 6 januari 2023 

KERSTVAKANTIE 

Maandag 9 januari van 8:20 – 
9:00 uur 

Nieuwjaarsinloop voor de ouders, informatie over gezonde 
voeding 

 
Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 
Met deze extra editie wil ik u informeren over alweer de laatste schoolweek van 2022 en de start 
van 2023. 
 
Het jaar 2022 gaat de boeken in als een jaar waarin we na alle corona-perikelen weer activiteiten 
hebben kunnen opstarten. We genieten er nog steeds van om elkaar te zien en te ontmoeten. Ook 
als school hebben we hier extra aandacht aan besteed, door expliciet activiteiten op te zetten met 
het verbinden en versterken van de saamhorigheid tot doel. We hebben ook de gelegenheid 
genomen om bepaalde activiteiten te heroverwegen. Door in gesprek te blijven met elkaar hebben 
we hierin goede afwegingen kunnen maken. Hopelijk kunnen we dit voortzetten in 2023 en worden 
onze plannen niet verstoord door corona.  
 
Ik wens u en uw gezin gezellige Kerstdagen en een goed maar bovenal gezond 2023! 
 
Fred de Wildt 
 
Kerstactiviteiten 
Hieronder de Kerstactiviteiten op een rij:  
 
Foute kersttruiendag + Kerstcircuit 
Op dinsdag 20 december trekken wij allemaal onze foute kersttrui aan. Heb jij 
ook zo’n leuke trui? Dan zouden wij het leuk vinden als de kinderen deze 
dinsdag aan doen.  
Dinsdagmiddag is er een KerstKnutselCircuit door de hele school. In alle 
lokalen is er van alles te knutselen. Dit organiseren wij met alle groepen 
samen.  
 
Kerstdiner 
Na een paar jaar van afwezigheid organiseren we dit jaar weer een Kerstdiner! Op donderdagavond 
22 december van 18:00 – 19:00 uur. Vanaf 17:45 uur kunnen de gerechten binnengebracht worden. 
Om 18:00 uur start het diner. Voor de ouders organiseert de oudervereniging vanaf 18:30 uur op het 
achterplein een gezellig samenzijn. Om 19:00 uur wordt u in de school verwacht, zodat de kinderen 



 

   
 

u een Kerstwens kunnen toezingen. We kijken nu al uit naar de mooi verlichte school, de feestelijk 
geklede kinderen, de gezelligheid én heerlijke gerechten.  
 
Vrijdag 23 december 
Ter compensatie hebben de kinderen de volgende dag, vrijdag 23 december, om 12:00 uur vrij. De 
kinderen eten dan niet op school. Geeft u de kinderen een tas mee voor de knutsels? 
 
Nieuwjaarsinloop 
Maandag 9 januari 2023 bent u van harte welkom op de nieuwsjaarsinloop. Op deze eerste 
schooldag in 2023 bent u in de gelegenheid om aan het begin van de schooldag even met uw 
kind/kinderen mee te lopen naar het lokaal, zodat u elkaar een goed nieuwjaar kunt wensen. 
 
In het kader van de goede voornemens staat er een kraampje van JOGG Alkmaar met allerlei 
informatie over gezonde voeding voor de jeugd. 
 
Vertrek juf Marjolijn 
Juf Marjolijn heeft laten weten dat zij ons per 1 februari 2023 gaat verlaten en een baan heeft in 
regio Den Helder, dichter bij haar woonplaats. Juf Marjolijn heeft ruim 4 jaar op De Wiekslag 
gewerkt en in die tijd veel voor de school betekent. We willen haar hiervoor bedanken en wensen 
haar heel veel werkplezier in de regio Den Helder. 
Ondertussen is het ons gelukt om de vacature in te vullen. Juf Stieneke Berghuis start op 1 februari 
2023 als leerkracht voor groep 7 van dinsdag t/m vrijdag. Meester Wilmer blijft maandag in deze 
groep. We zijn blij met haar komst en kijken uit naar een mooie samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet, 

Team van De Wiekslag en Fientje 

 

 

 

Prettige Kerstdagen  

en een  

gelukkig 2023! 


