
 

   
 

Maart 2023 

Agenda: 

Datum Activiteit 

Donderdag 16 maart, 15:30 uur Ouderbijeenkomst over Rots & Water voor groep 1/2a 

Vrijdag 17 maart 
➢ 15:30 uur 
➢ 16:30 uur 

 
Ouderbijeenkomst over Rots & Water voor groep 1/2b 
Ouderbijeenkomst over Rots & Water voor groep 3 

Vanaf 20 maart Week van de lentekriebels 

Donderdag 23 maart, 15:00 uur MR-vergadering 

Maandag 27 maart Groep 7 gaat voor het Theoretisch verkeersexamen 

Woensdag 29 maart, 19:00 uur Ouderbijeenkomst ‘De Plezierige Klas’ voor groep 7 

Maandag 3 april Groepen 3 t/m 8 voorstelling Jungle Book 

3 t/m 5 april Schoolkamp groep 8 

Donderdag 6 april Studiedag voor het team: ALLE KINDEREN VRIJ 

7 t/m 10 april Paasweekend 

Vrijdag 14 april Lentefeest in en rond de school 

 
Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 
Met deze nieuwsbrief informeer ik u over belangrijke zaken op De Wiekslag, meestal betrekking 
hebbend op de hele school. Van de leerkracht ontvangt u informatie over de groep. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan het oudertevredenheidsonderzoek. In totaal hebben we 75 
(= 67%) reactie mogen ontvangen. Binnenkort ontvangen we de rapportage van het 
onderzoeksbureau. Uiteraard koppelen we deze aan u terug. 
 
Om u van dienst te zijn staat in deze nieuwsbrief het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 
zoals deze is vastgesteld door onze MR. Het vakantierooster wordt de komende tijd nog aangevuld 
met extra vrije dagen en studiedagen. 
 
Fred de Wildt, directeur 
 
Week van de lentekriebels 
De Week van de Lentekriebels is een nationale 
projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. 
We geven in deze week een aantal lessen over 
weerbaarheid, relaties en seksualiteit, passend bij 
de jaargroep. De projectweek helpt om deze 
thema’s structureel in het schoolplan op te 
nemen. Basisscholen zijn sinds 2012 verplicht om 
hier aandacht aan te besteden, maar zijn vrij om er 
zelf invulling aan te geven. De Week van de 
Lentekriebels is dit jaar van 20 tot en met 24 maart.  
 
Op deze website vindt u specifiek informatie voor ouders om over deze onderwerpen in gesprek te 
gaan met uw kind. 

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/week-van-de-lentekriebels-informatie-voor-ouders/


 

   
 

 
Schoolvoetbaltoernooi 

Op woensdag 12 april start het schoolvoetbaltoernooi 
voor de groepen 5 t/m 8. Dit voetbaltoernooi zal na 
schooltijd plaatsvinden op het voetbalveld van SSV in 
Stompetoren. Leuk om te vermelden dat we dit jaar 
mee gaan doen met 6 teams! Alle teams zijn voorzien 
van een coach. Juf Ryanne gaat de komende periode 
met de teams trainen tijdens de gymlessen Veel 
succes! 
 
 
 

 
Lentefeest 
Save the date! Op vrijdag 14 april organiseert de ouderverening het lentefeest! Binnenkort ontvangt 
u meer informatie. Noteert u alvast de datum? 
 
Vakantierooster 2023-2024 

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2023 

Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 

Voorjaarsvakantie 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024 

Tweede Paasdag 1 april 2024 

Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024 

Hemelvaart 9 en 10 mei 2024 

Pinksteren 20 mei 2024 

Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Team van De Wiekslag 



 

   
 

 


