
 

   
 

Februari 2023 

Agenda: 

Datum Activiteit 

Donderdag 2 februari ‘Red je vriendje’, zwemactiviteit voor groepen 6 & 7 

Vrijdagmiddag 3 februari Stompestampers op school 

30 januari t/m 10 februari Toetsweken groep 3 t/m 6 

Vrijdag 10 februari Schooladvies groep 8 

Vanaf 13 februari Oudergesprekken groep 8 

Dinsdag 14 februari STUDIEDAG VOOR HET TEAM: alle kinderen vrij 

Donderdag 23 februari Rapport mee 

Vrijdag 24 februari Alle kinderen vrij 

27 februari t/m 3 maart VOORJAARSVAKANTIE 

 
Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 
Vorige week heeft juf Marjolijn haar werkzaamheden op De Wiekslag afgesloten. Deze week is juf 
Stieneke gestart als leerkracht in groep 7. Voor beiden een spannende tijd! Veel succes! 
 
Onlangs meldde juf Annelies mij dat zij wil stoppen met haar werkzaamheden op De Wiekslag. Ze wil 
graag meer rust voor haarzelf en haar gezin. Voor de meivakantie zullen we afscheid van haar 
nemen en haar bedanken voor alles wat ze voor De Wiekslag heeft gedaan. Nadere informatie volgt. 
 
De toetsafnames worden gevolgd door analyses, rapportages en afstemming van het onderwijs. De 
leerkrachten zijn er de komende weken druk mee. Op donderdag 23 februari krijgen de kinderen het 
schoolrapport mee naar huis. Vanaf maandag 20 februari kunt u zich inschrijven voor een 
oudergesprek. 
 
Voor de kinderen van groep 8 breekt een spannende tijd aan: met het eindadvies in hun handen 
gaan ze op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. De leerkrachten van groep 8 besteden 
extra tijd aan dit proces. 
 
De volgende Wiekslagen ontvangt u rond 8 maart. 
 
Fred de Wildt, directeur 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Deze week ontvangt u via de mail een uitnodiging voor het oudertevredenheidsonderzoek. Wij 
(team, MR en bestuur) zijn heel benieuwd naar uw mening over De Wiekslag. Alvast bedankt voor 
uw medewerking! 
 
Rots & Watertraining 
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de Rots & Watertraining. Intussen zijn de 
trainingen gestart o.l.v. juf Petra en meester Owen. Ook hebben we de eerste ouderavond gehad. De 
reacties van kinderen en ouders zijn zeer positief. De ouders van groep 1 t/m 3 worden uitgenodigd 
voor een ouderavond waarop zij de training ook zelf kunt ervaren…  



 

   
 

Toetsweken 
De groepen 3 t/m 6 zijn druk bezig met de toetsafname t.b.v. het leerlingvolgsysteem. Houdt 
hiermee a.u.b. rekening bij het maken van afspraken met artsen, tandartsen, enz. 
 
Inzet personeel 
Voor de extra begeleiding van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte zetten wij interne en 
externe onderwijskrachten in. Deze bekostigen wij vanuit de eigen exploitatie of met de toegekende 
NPO-gelden. Deze extra hulp wordt aangestuurd door juf Jessie, onze intern begeleider en valt onder 
de verantwoording van de leerkracht. Hieronder een overzicht zodat u inzicht krijgt in de organisatie 
en inzet van de extra begeleiding: 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 

Juf Annelies begeleidt ’s morgens 
leerlingen in groep 1 t/m 4 
 

     

Juf Iwanna ondersteunt leerkrachten 
en begeleidt kinderen vanaf 12:00 
uur 

     

Juf Petra geeft Rots & Water aan 
groep 1 t/m 3 en extra rekenles 
 

     

Meester Owen geeft Rots & Water 
aan ind. leerlingen 
 

     

Juf Sylvia begeleidt de projectgroep 
en geeft extra begeleiding 
 

     

Melior Onderwijs verzorgt extra 
begeleiding voor begrijpend lezen in 
de bovenbouw 

     

Individuele begeleiding door o.a. 
EGES, Viertaal op verschillende 
dagen/tijden 

     

 
Oproep oud papier-ouders 
Maandelijks wordt oud papier in Stompetoren opgehaald door de oudervereniging. De opbrengst is 
bestemd voor activiteiten op De Wiekslag. Voor de inzameling is de ouderverening op zoek naar 
nieuwe ouders. U wordt eenmaal per jaar ingezet volgens rooster. Aanmelding bij 
acwiekslag@gmail.com 
 
Aanmelden leerlingen 
In verband met de organisatie 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. 
 
Met vriendelijke groet, 

Team van De Wiekslag 

mailto:acwiekslag@gmail.com

