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Schooljaar 2018 – 2019                                 15 november 2018 

 
 
 

SAVE THE DATE: 
 

Datum: Activiteit: Bijzonderheden: 
21 november V.I.P De wiekslag groep 1-2  

(Vrij inloopmoment voor peuters) 
Van 11.00 uur tot 12.00 uur  

27 en 28 november Contacturen groep 1 t/m 7  
5 december Sint Viering  
12 december Studiedag natuurlijk leren  

(missie/visie traject) 
Alle kinderen vrij! 

14 december Kerstfeest georganiseerd door 
OR van De Wiekslag (avond) 

Nadere informatie volgt 

20 december Kerstdiner georganiseerd door  
team De Wiekslag 

 

21 december Kerstviering  

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
Voor u ligt alweer de derde maandbrief. Middels de maandbrief informeren wij u maandelijks over activiteiten die 
op school hebben plaatsgevonden en gaan plaats vinden. Ook informeren we u over lopende zaken en nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
Jaarplanning studiedagen:     
Woensdag 12 december 2018  studiedag team    Alle kinderen vrij! 
Woensdag 26 juni 2019   studiedag team    Alle kinderen vrij! 
 
  

OBS De Wiekslag 

Veurste Rou 4 

9697 RZ BLIJHAM 

 

T: 0597-562070 

E: obsdewiekslag@sooog.nl   

W: www.obs-dewiekslag.nl 

Schoolcoördinator: Madelon Klaassens 

E: m.klaassens@sooog.nl 
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VIP op OBS De Wiekslag  
Vrij Inloopmoment voor Peuters   
  
Peuters vanaf 2,5 jaar kunnen een uurtje meespelen in groep 1/2 en op deze wijze kennismaken met de ‘grote 
school’ en m.n. onze OBS De Wiekslag.   
Het eerstvolgende VIP moment staat gepland op woensdagochtend 21 november tussen 11.00 en 12.00 uur.   
Kent u mensen met peuters van deze leeftijd in Blijham e.o., wijs ze dan op deze mogelijkheid. Opgeven hoeft niet 
en er zijn geen kosten aan verbonden.   
  
De VIP momenten in 2019:  
--> woensdag 6 maart  
--> woensdag 22 mei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaas 
Op dinsdag 13 november hebben de kinderen onder begeleiding van Petra het 
sinterklaaslied van de intocht geoefend en ingezongen.  
 
Dit jaar volgen we op school het landelijke Sinterklaasjournaal met bijhorende 
programma.  
  
Nu de boot onderweg is van Spanje naar Nederland, is dagelijks het journaal te 
zien. Er gebeuren vreemde dingen; Meneer Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan 
haalt geen water uit de kraan maar uit de Zaan en is het water zaterdag nog 
diep genoeg zodat de stoomboot er kan aanmeren? Pieten op de boot maken 
al pakjes open. Nieuwe Pieten zijn al aan het oefenen met strooien….aan 
boord.  Er worden Pietenplaatjes uitgedeeld in het winkeltje.  
Op school kregen de groepen 1-4 afgelopen maandag post. Een grote envelop 
met daarin voor alle kinderen een eigen envelop met kaartjes. Per kind 8 
kaartjes. Maar er zat geen beschrijving bij. Wat er mee moet gebeuren is 
onduidelijk. Sommige kinderen hadden 8 verschillende kaarten en andere kinderen hadden ook dubbele. We 
wachten af of er meer duidelijkheid over komt.   
  
Heeft u kleine lege, schone verpakkingen voor ons? We ontvangen ze graag vanaf vrijdag 16 november.  
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Meester en juffendag” bij OBS De Wiekslag 
 
Traditiegetrouw worden op deze dag 
alle verjaardagen van de meester en 
de juffen door de hele school 
gevierd. Dit jaar met als thema 
“Halloween”. Iedereen mocht 
griezelig verkleed naar school!  

De dag werd geopend met een 
griezeldans onder begeleiding van 
Natasja. De kinderen volgden deze 
ochtend een spelletjescircuit: regen 
en onweer maken met 
instrumenten, vlooienspel, pompoen 
gooien, toverspel, pompoenrace, 
bezemestafette, griezeltekenen. 
 

De kinderen zijn getrakteerd op bananenspoken, pompoenen van mandarijn, (aangeboden door B-Fit), heksendrank 
en knetterpopcorn. 

De meester en juffen zijn overladen met kadootjes, tekeningen, knuffels en chocola. Lieve kinderen en ouders, 
bedankt hiervoor! Natuurlijk helemaal niet nodig, maar wel heel lief!  

 
SOOOG inspiratiedag 
Op Dinsdag 6 november zijn alle teamleden van De Wiekslag naar 
'SOOOG maakt het verschil! - Toekomstgericht lesgeven' geweest. Hier 
hebben we lezingen gevolgd van diverse sprekers. Dit waren inspirerende 
lezingen over toekomstgericht lesgeven. 
 
 

Wat heeft ‘SOOOG maakt het verschil!’ opgeleverd?  
• Inzicht in de laatste ontwikkelingen en trends die het onderwijs uitdagen tot verandering  

• Inspiratie om manier van toekomstgericht lesgeven vorm te gaan geven  

• Ontdekt hoe de nieuwste technologieën ingezet kunnen worden in de lessen 

• inzicht in de vaardigheden die worden gevraagd van leerlingen in de toekomst  

 
Studiedagen missie-visie traject Natuurlijk leren 
Op 10 oktober is obs De wiekslag gestart met een missie-visie traject onder leiding van Arsène Francot en Truus 
Römgens. (www.natuurlijkleren.org). In dit traject ontwikkelen we een missie en visie voor De Wiekslag. De missie 
en visie wordt gebaseerd op een gezamenlijke set aan normen en waarden, de huidige maatschapelijke 
ontwikkelingen en gericht op de toekomst. Tijdens de studiedagen staan de 21e eeuwse vaardigheden, beter 
onderwijs door breinkennis en ‘Five minds of the futrure’ centraal. We zijn gestart met het kijken naar buiten; 
What’s going on? (Van ‘buiten naar binnen’). Daarnaast hebben we veel inzichten en kennisgenomen van de rijke 
opbrengsten vanuit de wetenschap over hersenonderzoek. Ook hebben we met elkaar bekeken hoe we op basis van 
hersenonderzoek het onderwijs nog verder kunnen optimaliseren. 
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Oproep hulp Fluoride spoelen 
Voor het fluoride spoelen zijn we nog op zoek naar ouders die hierbij willen helpen.  
Het gaat om het klaarzetten van het fluoride spoelen en het begeleiden van het fluoride spoelen in de groepen.  
Dit wordt gedaan op de maandagmiddag om 13.15 uur. 
 
Streetwise 
Op 19 oktober hebben we deelgenomen aan het programma van ANWB Streetwise. Het was een geslaagd en 
leerzaam programma. In de verschillende praktijklessen die gegeven zijn hebben de kinderen wat geleerd over het 
gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. 

 
 
 
 
 
 

Nieuws vanuit de Ouderraad 
De nieuwe muziekinstallatie is inmiddels naar tevredenheid in gebruik genomen. Hiermee is de oude versterker 
overbodig geworden. We bieden deze te koop aan. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich wenden tot Madelon 
Klaassens. 
 

Inmiddels is er al voor veel leerlingen de ouderbijdrage betaald. 
Veel dank daarvoor! Voor ouders die nog niet betaald hebben is 
dit een reminder; over enige tijd worden de inkopen voor 5 
december gedaan. Het zou fijn zijn wanneer het geld dan op onze 
rekening staat. 
 
Tenslotte heeft u op de jaarplanning niet de gebruikelijke 
kerstmarkt, maar een kerstfeest zien staan. Binnen de ouderraad 
zijn we druk bezig invulling te geven aan dit geheel. De gedachte is 
dat de nadruk niet zozeer zal liggen op het verwerven van geld om 
de kas te spekken, maar op het gezellig vieren van een kerstfeest, 
waarbij ook ouders welkom zijn. Daarover wordt u uiteraard op 
een later moment geïnformeerd. 

 
 
B-FIT 
Sinterklaas komt er weer aan. Een gezellige tijd met cadeautjes en ook veel snoepgoed. Juist in de tijd waarop de 
winter aanbreekt en de snotneuzen beginnen kunnen we wel wat extra weerstand gebruiken. Suiker (volop 
aanwezig in snoepgoed) zorgt voor een vermindering van die nodige weerstand. Toch genieten van pepernoten en 
werken aan je weerstand? Bak dan eens deze lekkere en gezonde pepernoten. 
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Pepernoten recept 

o Haver/speltmeel - 75 gram 

o Kokosmeel/rasp - 30 gram 

o Gedroogde Vijgen/abrikozen/dadels (heel fijngesneden) - 3  

o Speculaaskruiden - 2 eetlepels 

o Zeezout - flinke snuf 

o Roomboter (kamertemp.) - 30 gram 

o Ei - 1 

o Sinaasappelsap/ water (mocht het deeg te droog zijn) 
 

Alle ingrediënten mengen en even proeven. 
Rol er ronde bolletjes van en druk ze een klein beetje plat op een bakplaat 
met bakpapier.  
Zet ze 20 minuten in een voorverwarmde oven op 160 graden en laat ze 
afkoelen. 
 
 

 
Activiteiten voor in de kerstvakantie: 
In de kerstvakantie worden er weer een tweetal activiteiten georganiseerd. Voor de jongste kinderen tot 7 jaar 
een springfestijn (opgave niet nodig) en voor de andere kinderen lasergamen (opgeven via de link: 
http://wqd.nl/lasergamen ). Voor meer informatie over deze activiteiten zie bijlagen. 


