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De vakantie is bijna voorbij en op
De Wiekslag zijn we klaar voor
een nieuw schooljaar. In deze
eerste nieuwsbrief vindt u een
hoop praktische informatie en
handige weetjes over het reilen en
zeilen in groep 3&4. We wensen u
veel leesplezier!

Eerste schooldag
We starten maandag 4 september
a.s. om 8.30 uur. Bij binnenkomst
hangen de leerlingen van groep 3
hun jas rechts aan de kapstok en
de leerlingen van groep 4 links.
De leerlingen stoppen hun tassen
in de bakken in de klas.
Groep 3 zit de hele week in het
lokaal van groep 3. Groep 4 zit de
hele week, behalve
maandagmiddag en
donderdagmiddag, in een eigen
lokaal (links van groep 7&8).
Hierbij nodigen we u als ouders
van harte uit om samen met uw
kind het plekje in de klas op te
zoeken!

Nieuwe leerling
Hierbij heten we Evelien de Vries
en haar ouders van harte welkom
op De Wiekslag. We wensen je
alvast heel veel plezier in groep 4
Evelien!

Inloop
De groepen 3&4 hebben dit
schooljaar alleen ’s ochtends
een inloopmoment. Dit houdt in
dat we alle leerlingen binnen
verwachten bij de bel van 8.25
uur. Ouders hebben tijdens de
inloop de gelegenheid om een
korte mededeling te doen. Voor
uitgebreide gesprekken maken
de leerkrachten graag een
afspraak met u.
We vinden het erg belangrijk de
dag rustig te starten. We
verwachten daarom dat, na de
eerste week, de leerlingen van
groep 3&4 op het plein afscheid
nemen van hun ouders en
alleen naar binnen gaan.
Ouders die een korte
mededeling willen doen kunnen
uiteraard even binnenlopen.
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Souvenir
Tot slot zouden we het leuk
vinden als de kinderen maandag
op school komen met een
souvenir. Met deze souvenirs
vertellen we elkaar over de
vakantie en kunnen we een mooie
souvenir tafel inrichten.

Gymnastiek
Op dinsdagochtend, van 11.00
uur tot 11.45 uur, krijgt groep 3&4
gymles van meester Jan
Spoelstra. Hij zal juf Marloes de
Boer vervangen tijdens haar
zwangerschapsverlof. Als
iedereen zich heeft omgekleed,
vertrekken we gezamenlijk terug
naar school. Ouders die hun kind
willen halen bij gymzaal de
Stelling, worden verzocht op de
parkeerplaats te wachten. Als er
kinderen op eigen gelegenheid
naar huis mogen, willen de
leerkrachten hier door de ouders
over worden geïnformeerd.
Op donderdagmiddag, 14.00 uur
tot 14.30 uur, krijgt groep 3&4
sociale training (Kiezel en
Druppel). Juf Sylvia gaat d.m.v.
spel met de leerlingen aan de
slag met thema’s als
weerbaarheid, groepsvorming,
veiligheid en vertrouwen. De
lessen zullen plaatsvinden in het
speellokaal. Kinderen hoeven
hierbij geen gymkleding te
dragen.

Groep 3

Groep 3/4 is
klaar voor
lancering

Groep 4

Vriendelijke groeten,
juf Mieke, juf Sylvia, juf Karin
en juf Diana

