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SAVE THE DATE: 
 

Datum: Activiteit: Bijzonderheden: 
14 december Kerstfeest georganiseerd door de OR van  

De Wiekslag (avond) 
18.00 uur t/m 20.30 uur 

20 december Kerstdiner (avond) 17.30 uur t/m 18.45 uur 
 

21 december Kerstviering  
(kerstcircuit onder en bovenbouw tot 10.30 uur) 

Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

22 december t/m 6 januari Kerstvakantie 
 

 

7 januari 2019 Eerste schooldag na de kerstvakantie 
Luizencontrole 

 

9 januari 2019 Studiemiddag team missie-visie traject  
 

 

 
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
Voor u ligt alweer de vierde 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. 
Nog maar anderhalf week en dan is het alweer kerstvakantie! Wat hebben we met elkaar genoten van de 
afgelopen weken dat in teken stond van natuurlijk Sinterklaas! Dank voor al jullie hulp betreft de 
Sintviering. Nu zijn we alweer volop in de kerstemming. De komende week staan er veel activiteiten 
gepland in teken van Kerst. Op naar het nieuwe jaar! Via deze weg wenst de Wiekslag u alvast fijne 
feestdagen en een gelukkig en gezond 2019! En tot 7 januari 2019! 
 
 
 
 
 

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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Aanschaf ICT-middelen 
Om ons onderwijs nog verder te optimaliseren met het oog op de 
toekomst hebben we op De wiekslag besloten om over te gaan op het 
aanschaffen van Chrome-books. Door de aanschaf van chrome-books 
kunnen we ons onderwijs gericht op de toekomst nog verder 
optimaliseren. 
 
 

Studiedag missie-visie traject Natuurlijk leren 
Gisteren 12 december hebben we een vervolg gegeven aan onze   
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.  
 
 
Geen CITO toetsen meer in de groepen 1 en 2 
In naleving van het regeerakkoord t.a.v. kleutertoetsen van 6 juli 2018 heeft obs De wiekslag besloten geen 
cito toetsen meer af te nemen bij de groepen 1 en 2. Volgens het kabinet en De Wiekslag past het niet bij 
de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Kleuters ontwikkelen 
zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken 
doet daar geen recht aan.  
Kleuters leren elke dag iets nieuws: kleuren, tekenen, motorieke ontwikkeling, maar ook het leggen van 
sociaal contact en het maken van vriendjes hoort daarbij. Voor de leerkrachten van de groepen 1/2 is het 
belangrijk om die ontwikkeling te kunnen volgen. Maar met de schoolse toetsen voor de kinderen van 
groepen 1 en 2 zijn wij niet tevreden. De toetsen zijn te veel een momentopname en kunnen daardoor een 
vertekend beeld geven. We volgen de ontwikkeling van de kinderen in de groepen 1 en 2 nauwgezet door 
middel van een kind observatiesysteem; ParnasSys leerlijnen jonge kind. Daarnaast zijn we nog in overleg 
welke aanvullende toetsen we gaan afnemen betreffend beginnende geletterdheid en beginnende 
gecijferdheid. Informatie hierover volgt later. 

 
 
Voorleeskampioen 
Dit schooljaar is Marc de Vries voorleeskampioen van groep 8! 
Top gedaan en gefeliciteerd! 
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Kerstdiner 20 december 
Op donderdag 20 december a.s. organiseert De wiekslag 
van 17.25uur tot 18.45 uur een heerlijk kerstdiner. Om 
17.25 uur gaan we met elkaar verzamelen en zingen bij de 
boom op het schoolplein. De organisatie van het kerstdiner 
doen we in samenwerking met de groepsouders en in 
samenwerking met u. De opzet van het kerstdiner is dit jaar 
wat anders, omdat we de laatste jaren een overschot aan 
hapjes hadden. 

 
Wilt u helpen om er een heerlijk kerstdiner van te 
maken? 
Dan kunt u zich intekenen voor het maken van een 
gerecht op de kerstboom en of kerstbal die bij de 
groep(en) van uw kind(eren) hangt.  Vanaf vandaag 11 
december hangt er bij de groep(en) van uw kind(eren) 
een kerstboom of kerstbal. Hierop kunt u zich intekenen 
voor een voorgerecht, hoofdgerecht of een nagerecht. 
Ouder(s)/verzorger(s) die zich intekenen maken een 
gerecht voor circa 5 personen. 

 
Tip: als u kinderen in verschillende groepen heeft, kunt u er ook voor kiezen 1 gerecht te maken en dit te 
verdelen over de groepen van uw kinderen. 
 
De inschrijving voor de gerechten sluit vrijdag 14 december a.s. 
Aan het begin van de volgende week gaan de groepsouders inventariseren of er per groep voldoende 
gerechten bereid worden. 
Voor vragen kunt u terecht bij de groepsouders: 
Groep 1&2 blauw: Stefanie Beijering 
Groep 1&2 rood: Chantal Frikken 
Groep 3: Silvia van der Veeke 
Groep 4: Elly Bouwman 
Groep 5&6: Jolanda Arends 
 
Kerstviering 21 december 
De laatste vrijdag voor de vakantie 
orginseren we op de Wieksalg tot de pauze 
een circuit waarbij de activiteiten voor de 
onderbouw en de midden-/bovenbouw 
verschillend zullen zijn. De activiteiten duren 
20 tot 25 minuten. 
 
Na de pauze zijn de kinderen in hun eigen groep om gezamenlijk het jaar uit te luiden. Alle kinderen zijn 
om 12.00 uur vrij. 
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Ouderschapsverlof Sylvia Baas gr. 5/6: 
Juf Sylvia Baas is heerlijk aan het genieten van haar ouderschapsverlof. Af en toe komt juf Sylvia ook even 
langs om te buurten wat wij allen heel gezellig vinden. Vanaf 22 maart zal Sylvia Baas haar lesgevende 
taken in groep 5/ 6 weer oppakken. 
 

OR 
Wat was het weer een gezellig bezoek van Sinterklaas en zijn 
zwarte Pieten op woensdagochtend 5 december. 
Het spande er eerst nog wel even om of de twee zwarte Pieten 
die op het dak zaten er wel weer vanaf konden. Maar gelukkig 
kwam de brandweer en zij konden de Pieten met een ladder van 
het dak ‘redden’. Na deze reddingsactie kon het feest op school 
gelukkig doorgaan! De ochtend is goed verlopen met leuke 
spelletjes en een bezoek van de Sint aan iedere klas. De 
Ouderraad heeft gezorgd voor wat lekkers in de pauze en de 

Sint had ook dit jaar voor alle kinderen weer een cadeautje meegenomen! 
Op het moment dat we dit schrijven zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest op 
vrijdag 14 december. Dit jaar hebben we het in een ander jasje gestoken. Met De Wiekslag’s got Talent op 
het podium in de Koningsspil. Er zijn maar liefst 11 acts door de voorrondes gekomen. Er staat ons dus een 
spetterende avond te wachten. Naast dit komt ook Jos Tipker zijn kunsten vertonen in één van de klassen. 
Het vertrouwde touwtje trekken, het enveloppenspel en de spelletjes in de klassen wilden we niet laten 
ontbreken. 
We hopen op een leuke avond, de bar is in geopend in de Koningsspil! 
Aan het einde van dit jaar nemen we afscheid van Els als lid en notulist van de Ouderraad. Wij willen haar 
bedanken voor haar inzet! 
De plek van Els is inmiddels ingenomen door Stefanie Luppens. Welkom! 
Dan rest ons nog om jullie allemaal hele fijne feestdagen te wensen en alle goeds voor 2019! We gaan er 
weer een gezellig schooljaar van maken! 
 
B-FIT: 
De feestdagen zijn een en al uitzonderingen als het om eten gaat. Als je bewuste en lekkere keuzes wilt 
maken, volgen hieronder een paar tips.  
-Feestelijke vormpjes uitsteken van groente, fruit, kaas en vlees voor bij het kerstontbijt.  
-In een plak kerstbrood met spijs zit al snel 16 gram suiker. 
Vervang deze eens door heerlijke zelfgemaakte 
rozijnenbolletjes. De kinderen vinden het leuk om samen 
te maken en waarschijnlijk nog net zo lekker ook.  
Kerst-rozijnenbolletjes  
* 500 gram speltmeel  
* 300 ml water (of half water/half karnemelk)  
* Snuf (zee)zout  
* 1 zakje instant gist  
* Rozijnen naar smaak  
* 1 eetlepel kaneel of koekkruiden  
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Meng het meel, zout en de gist met elkaar. Voeg het water toe en kneed dit goed door. Als het deeg niet 
meer zo plakt, voeg je de rozijnen en de kaneel toe. Nog even doorkneden en het deeg afgedekt laten 
rusten.   
Als je het deeg in de avond maakt, kan je in de ochtend het deeg in bolletjes verdelen en op een bakplaat 
(met bakpapier) leggen. Nog een half uurtje laten rijzen en dan de oven in op 160 graden. Afhankelijk van 
de sterkte van de oven en de grootte van de bolletjes ong. 30 minuten bakken. Als ze hol klinken zijn ze 
klaar. Lekker met een lik roomboter.  
-Verder is bewegen met je kinderen tijdens de kerstvakantie ook een goede en leuke tijdsbesteding. Ga 
lekker het bos in met elkaar, fiets een stuk in de natuur of zet een speurtocht uit in de achtertuin/het 
bos/het park. Buiten zijn en bewegen is een welkome en gezonde afwisseling tijdens de 
kerst/nieuwjaarsdagen.  

Fijne kerst en een goed en gezond 2019! 

 
 

 
 


