
 

   
 

December 2022 

Agenda: 

Datum Activiteit 

Maandag 5 december Sinterklaasviering 

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

Vrijdag 23 december Laatste schooldag van 2023. Om 12:00 uur start de 
Kerstvakantie 

Maandag 26 december –  
vrijdag 6 januari 2023 

KERSTVAKANTIE 

Maandag 9 januari van 8:20 – 
8:45 uur 

Nieuwjaarsinloop voor de ouders 

 
Beste ouders/verzorgers van De Wiekslag, 
Terwijl ik dit schrijft komen de kinderen van 
groep 6 t/m 8 trots met hun surprises binnen. 
Het is te zien dat deze met veel zorg een 
aandacht gemaakt zijn… Geven is leuk, 
krijgen nog leuker! 
 
Op maandag 5 december verwachten wij 
Sinterklaas en de Pieten om 8:30 uur buiten  
bij de hoofdingang. U bent van harte 
welkom! Na ontvangst gaan de kinderen 
samen met Sinterklaas naar binnen, waar hij 
alle groepen inclusief de opvang zal 
bezoeken. 
 
Op weg naar Kerst gaat de oudervereniging de 
school weer versieren. Wat zijn we blij met deze actieve groep ouders! 
 
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 buiten een gezellig 
samenzijn. We kijken nu al uit naar de mooi verlichte school, de feestelijk geklede kinderen én 
heerlijke gerechten. Ter compensatie hebben de kinderen de volgende dag, vrijdag 23 december, 
om 12:00 uur vrij. De kinderen eten dan niet op school. Meer informatie volgt z.s.m. 
 
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. 
 
Ik wens u een gezellige tijd! 
 
Fred de Wildt, directeur 
 



 

   
 

Nieuws van de MR 
Op de website vindt u de notulen van de laatste vergadering. Deze week ontvangt u de nieuwsbrief 
van de MR. 
 

 
 
Schoolplein 
Op zaterdag 19 november hebben we met enkele 
ouders geklust op het schoolplein. De week daarop 
hebben we met de kinderen bollen geplant. 
Ondertussen is de leerlingenraad een 
inzamelingsactie gestart bij de plaatselijke 
ondernemers om geld in te zamelen voor het 
realiseren van ons plan. 
 
 
 

 
GEZOCHT VERKEERSOUDER 
Om meer aandacht te kunnen geven aan verkeerseducatie zijn we op zoek naar een verkeersouder. 
Een verkeersouder helpt de school met alles wat met het verkeer te maken heeft. Met jouw inzet 
help je de leerkrachten om samen met andere ouders meer tijd en aandacht te kunnen besteden 
aan praktische verkeerslessen en de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 
Klik hier voor meer informatie. Aanmelden kan bij Fred de Wildt of één van de MR-leden. 
 
Invalproblematiek 
Zoals u wellicht heeft gelezen in de media, heeft het onderwijs te maken met een groot tekort aan 
personeel. Dit is ook het geval binnen ons bestuur, de ISOB. Gelukkig hebben we tot nu toe veel 
problemen kunnen oplossen, maar dit is geen garantie voor de toekomst. Als er een leerkracht 
ziek is, kunnen wij in onze ISOB-invalpool kijken of er vervanging beschikbaar is. Daarnaast hebben 
we gelukkig onze eigen teamleden die vaak bereid zijn om een dagje extra te werken of in te vallen. 
Toch kan het voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. In dat geval zullen wij u helaas 
moeten vragen uw kind die dag(en) thuis te houden. Wij hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn 
en doen er alles aan om dit te voorkomen. 
 
Corona 
Gelukkig horen we op dit moment weinig over… Om voorbereid te zijn heeft de school in opdracht 
van het ministerie een viertal scenario’s uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de school open blijft. Op de 
website van de school vindt u de volgende documenten: 
> Draaiboek scenarioplan COVID 19 
> Kwaliteitskaart thuisonderwijs 
 
Met vriendelijke groet, 

Team van De Wiekslag 

https://vvn.nl/wat-doet-een-vvn-verkeersouder
file://///isobscholen.sharepoint.com@SSL/DavWWWRoot/wiekslag/Leerkrachten/Corona/2022-09%20Draaiboek%20Sectorplan%20Covid%2019%20OBS%20De%20Wiekslag.pdf
file://///isobscholen.sharepoint.com@SSL/DavWWWRoot/wiekslag/Leerkrachten/Corona/2022-10%20Kwaliteitskaart%20thuisonderwijs%20oktober%202022.pdf

