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OBS De Wiekslag 
 

  

    Maandbrief 2 
 

Schooljaar 2018 – 2019                                 11 oktober 2018 

 
 
 

SAVE THE DATE: 
 

Datum: Activiteit: Bijzonderheden: 
11 oktober Maandbrief 2 Via mail  
12 oktober Afsluiting kinderboekenweek Leuk eindspel wordt 

georganiseerd voor alle 
groepen. 

15 oktober Voorstelling groep 1-2  
Paolo de Zebratemmer 
 
OR vergadering 

Tijdens schooltijd 

17 oktober Groepen 1-2 introductie les gym  
 
Boekenmarkt 12.15 uur tot 13.00 
uur 

Kinderen van de groepen 1 
en 2 om 8.25 brengen bij 
De Stelling (sporthal 
Blijham) 

19 oktober Streetwise (verkeersprogramma) Onder schooltijd 
20 t/m 28 oktober Herfstvakantie Kinderen vrij! 
29 oktober Luizencontrole  
30 oktober Theatervoorstelling Agent en Boef 

gr. 1 t/m 3 
Continurooster voor de 
groepen 1 t/m 3. 

31 oktober Meester en juffendag  
6 november Studiedag “inspiratiedag Sooog” Kinderen zijn vrij 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
Voor u ligt de tweede 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:     
Dinsdag 6 november 2018  studiedag team    Alle kinderen vrij! 
Woensdag 12 december 2018  studiedag team    Alle kinderen vrij! 
Woensdag 26 juni 2018   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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Overblijven:  
Ouders die gebruik willen maken van het overblijven kunnen hun kind en of kinderen persoonlijk aanmelden bij het 
overblijfteam. Het emailadres dat genoemd is in de vorige maandbrief is niet correct. Excuus hiervoor.   
 
Wanneer uw kind deelneemt aan het overblijven op school dan kan dit per keer betaald worden.  
De kosten hiervoor bedragen €1,50.  
Tevens kunt u een strippenkaart kopen; 
5 strippenkaart €7,50  
10 stippenkaart €15,00  
20 strippenkaart €30,00  
 
Groepsouders: 
In elke groep op de school is er één groepsouder die de leerkracht ondersteunt bij bijvoorbeeld het organiseren van een uitje 
e.d. Hieronder de groepsouders van dit schooljaar:  
Gr. 1-2 blauw  Stefanie Luppes 
Gr. 1-2 rood  Chantal Frikken 
Gr. 3   Sylvia van der Veeke 
Gr. 4   Elly De Boer 
Gr. 5/6   Jolanda Arends 
Gr. 7/8   Lisanne Wesselink 
 
 
Groepsapp voor ouders: 
Het in gebruik nemen van de groepsapp wordt binnen het team en directie in heroverweging genomen. Dit met betrekking tot 
de huidige wet - en regelgeving waaraan een school moet voldoen.  Het kan zijn dat er afgezien gaat worden van de groepsapp 
en dat er in de plaats van de groepsapp een ander medium ingezet gaat worden die beter voldoet aan de nieuwe wet- en 
regelgeving. Tot nader bepaling en overleg kan er helaas nog geen gebruik gemaakt worden van de groepsapp. Wanneer hier 
vragen of opmerkingen over zijn kunt u dat persoonlijk doen bij Madelon Klaassens of via de mail m.klaassens@sooog.nl.  
Hier krijgt u binnenkort meer informatie over.  

 
Kinderboekenweek 2018: Kom erbij! 
Net als ieder jaar doet De Wiekslag mee aan de grootste, succesvolste en leukste 
leesbevorderingscampagne van het jaar. 
Op dinsdag 2 oktober jl. werd de Kinderboekenweek feestelijk geopend met een 
heus vrienden zoekspel. In alle groepen werd door de leerlingen naar bekende 
vriendenparen gezocht en werd uitgebreid stilgestaan bij het thema vriendschap. 
Iedere groep heeft een prachtig boek cadeau gekregen. 
Naast activiteiten in de groep, vonden er ook groep doorbrekende activiteiten 
plaats. Kinderen uit verschillende groepen konden d.m.v. het maatjes gezocht 
bord in de gang, samenwerken met een maatje uit een andere groep. 
Vrijdag 12 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten met een Zweeds 
loopspel voor groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8. 
 

 
Schoolbieb actie Bruna: 
Graag herinneren wij u aan de schoolbieb actie van Bruna. Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een 
Bruna winkel en leveren de kassabon in op school. De school verzamelt alle kassabonnen van 3 t/m 14 oktober 2018. Onze 
school mag voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken bij Bruna. U helpt toch ook? 
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Boekenmarkt: 
Op woensdag 17 oktober a.s. organiseert De Wiekslag weer een gezellige boekenmarkt.  Van 12.15 uur tot 13.00 uur krijgen 
leerlingen van onze school de gelegenheid eigen boeken te verkopen. Tevens zullen er boeken door school worden verkocht. 
Tip: neem voldoende kleingeld mee. U komt toch ook? 
 
 
 
Streetwise: 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANWB Streetwise 
 
Op 19 oktober van half 9 tot 10 uur komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school. ANWB Streetwise 
leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige 
verkeer.  
 
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen 
 

- Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig 
oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.  

 
- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen 

van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele 
elektroauto.  

 
- Hallo auto leren de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die 

remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB-lesauto en mogen zelf remmen. Ook het 
belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

 
- Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er 

wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware 
rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 

 
 
 
Continurooster 30 oktober voor de groepen 1 t/m 3: 
Op dinsdag 30 oktober aanstaande bezoeken de kinderen van groep 1 tot en met 
groep 3 de voorstelling 'Agent en Boef' in theater 'de Klinker' te Winschoten.  
We draaien deze dag een continurooster; wat inhoudt dat de kinderen tussen de 
middag een boterham eten op school. We verwachten dat uw kind(eren) naast 
hun fruithapje van 10.00 uur een lunchpakket meeneemt naar school met brood 
en drinken. De kinderen starten om 8.25 uur en zijn vrij om 15.15 uur.  
Door middel van deze eenmalige inzet van het continurooster compenseren we 
direct de gemiste lesuren van de groepen 1-2 in verband met de onderbouwdag 
van met 3 oktober 2018. 
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Fietsen op het schoolplein: 
Wij vragen u om met uw kind(eren) het fietsen rondom school te bespreken. Graag aan kinderen bekend maken dat zij buiten 
het plein mogen fietsen. Niet op het schoolplein. Op het schoolplein is dat te gevaarlijk, omdat er na en voor schooltijd ook veel 
(kleine) kinderen lopen. Daarnaast graag er op letten en bespreken met uw kind(eren) dat de fietsen in de fietsenstalling worden 
neergezet. Wanneer er fietsen in het weekend blijven staan op school is dit op eigen risico. 
 
Gevonden voorwerpen: 
Er liggen nog behoorlijk wat gevonden voorwerpen op school. Graag even kijken of u nog wat mist. Vrijdag 19 oktober liggen de 
gevonden voorwerpen in de gang uitgestald. Wat blijft liggen wordt in de herfstvakantie weggegooid! 
 

Activiteiten Ouderraad: 
Met trots mogen we vertellen dat er 424 bolchrysanten verkocht zijn. Aanzienlijk meer dan het 
afgelopen jaar. Voor deze prestatie hebben de kinderen allemaal een traktatie gehad van de 
ouderraad. 
Er is door de ouderraad een nieuwe muziekinstallatie aangeschaft. We hopen dat het team en 
de leerlingen hier veel plezier van gaan hebben. Met deze aankoop zal het team zich voortaan 
beter verstaanbaar kunnen maken wanneer er bijvoorbeeld activiteiten op het plein 
plaatsvinden. Ook met de eindmusical zal deze installatie ingezet worden. 
Inmiddels hebben al veel ouders de jaarlijkse ouderbijdrage betaald. Veel dank daarvoor! 
 

B-FIT: 
 
Drinken, wat kan ik mijn kind geven? 
 
Je kind is weer naar school en neemt dus elke dag wat drinken mee naar school. 
De grootste suikerleverancier bij kinderen zit in hun drinken.  Maar wat is een gezonde keuze?  
Dranken zonder suiker zijn het beste voor jouw kind, zoals water of thee zonder suiker. Zo went jouw kind niet aan de zoete 
smaak en zal dan minder vaak om zoete drankjes en andere zoete dingen vragen. 
Belangrijk: Als je water drinken leuk maakt, zal je kind het 
eerder drinken. Gebruik bijvoorbeeld een leuke beker of 
waterfles en stop er stukjes fruit, groente en kruiden in. Een 
voorbeeld hiervan is water met citroen en munt of appel en 
komkommer. 
Je hoeft natuurlijk niet van de een op de andere dag om te 
schakelen. Doe steeds minder zoete limonade, sap etc. in de 
beker en vul het beetje bij beetje meer aan met water. Zo kan 
een kind wennen aan de minder zoete smaak. 
 
Meester en juffendag: 
Op woensdag 31 organiseren wij de meester en juffendag. Er volgt nog een persoonlijke uitnodiging. De kinderen worden 
getrakteerd dus eten en drinken hoeft op 31 oktober niet meegenomen te worden. 
 
Gemeente Westerwolde openbaar onderwijs: 
Op 1 januari 2018 is de gemeenste Westerwolde ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. 
De voormalige gemeente Vlagtwedde was verantwoordelijk voor het bestuur van openbaar onderwijs in de gemeente. Na de 
herindeling is de naam verandert in Openbaar Onderwijs Westerwolde.   
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Nieuwsbericht vanuit de omgeving: 
 
Het volgende bericht is tot ons gekomen en behoeft de nodige aandacht: 

Vanuit de omgeving Eelde, Oosterhesselen en Noord Sleen komen meldingen van kinderen die zijn aangesproken door personen 
in een wit of lichtgrijs busje. Volgens de Facebookpagina Kind Alert regio Onstwedde zijn er ook kinderen in Oude Pekela, 
Finsterwolde en Onstwedde op soortgelijke wijze benaderd. Er is in een aantal gevallen aangifte bij de politie gedaan. Volgens 
www.menterwolde.info zijn woensdagavond om half 9 twee tieners aangesproken door drie mannen in een witte bestelbus. De 
kinderen fietsten op dat moment via het Veenpad naar hun huis in Muntendam. Een van de ouders heeft de politie gebeld. 
Vorige week werden ouders van de basisscholen in Bellingwolde via een mail gewaarschuwd voor soortgelijke praktijken. Een 
leerlinge van het Dollard College in Bellingwolde zou in Vriescheloo zijn aangesproken door een persoon in een wit bestelbusje. 
Er is aangifte bij de politie gedaan. Het gaat in de berichtgeving om een wit/grijs bestelbusje met pools sprekende mannen. 
Kenteken is inmiddels bekend: EL L3 41. 

 
Discozwemmen in Parc Emslandermeer: 
U kunt zich opgeven voor discozwemmen! 
 

Vrijdag 19 oktober gaan wordt er discozwemmen in het zwembad van 
Parc Emslandermeer georganiseerd. 
Starttijd is 18.30 uur en het duurt tot 20.15 uur 
U kunt zich opgeven via de volgende link: 
https://docs.google.com/forms/d/1fL7dB9egGTA2ocnrfIB9Rnkwn-
wO2o8F9vYcPEl9Rmk/viewform?edit_requested=true 
of  
https://ap.lc/u4Er3 
Wanneer u zicht opgeeft via deze link kunnen de kinderen voor €2, - 
naar binnen (met korting) zonder opgave is de entree € 4,- 
OPGEVEN IS MOGELIJK TOT UITERLIJK DONDERDAG 18 OKTOBER 17.00 
uur. 

 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds: 
De gemeente Westerwolde vindt het belangrijk dat alle kinderen actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Helaas is het 
niet voor iedereen financieel mogelijk om lid te zijn van een sportvereniging of lessen op gebied van muziek, toneel of dans te 
volgen. Omdat de gemeente Westerwolde meedoen van kinderen wil stimuleren, subsidieert zij al enkele jaren het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. Dit Jeugdfonds geeft sport- of creatieve kansen aan kinderen tussen de 4 en de 18 jaar wiens ouders/verzorgers 
het lidmaatschap van een sport-, muziek-, dans- of theatervereniging niet kunnen betalen.  Om het doen van een aanvraag bij 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur zo laagdrempelig mogelijk te houden, heeft iedere basisschool in de gemeente Westerwolde 
een intermediair. Deze rol is binnen de school opgepakt door de vakleerkracht en of intern begeleider.  

KOMT U IN AANMERKING Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan 
een aantal criteria, deze zijn te vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen  

VERGOEDING Het maximale bedrag voor contributie (inclusief evt. kleding/attributen) is € 225,- per kind per jaar voor een 
sportaanvraag of € 450,- voor een cultuuraanvraag. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte 
van het uit te keren bedrag en betaalt de contributie/lesgeld rechtstreeks aan de sportvereniging of aanbieder. Indien er ook 
een waardebon voor kleding/sportattributen noodzakelijk en aangevraagd is, ontvangen de ouders/verzorgers een waardebon 
die ingeleverd kan worden bij een winkel waar het Jeugdfonds mee samenwerkt.   
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WELKE ACTIVITEITEN? Het fonds vergoedt alleen de contributie van sportverenigingen en/of sporten die zijn aangesloten bij de 
landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF. Ze vergoeden geen zwemlessen/diplomazwemmen, fitness en scouting. 
Een culturele activiteit moet actieve deelname zijn en vallen onder de categorie: muziek, beeldende kunst, nieuwe media, dans, 
theater of kindercircus.   

HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN?  

Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan uitsluitend worden ingediend door een intermediair. Denkt u dat u in 
aanmerking komt voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Neem dan contact op met intermediairs: Marloes de Boer 
(m.deboer@hvdsg.nl) of Ina Glazenborg (i.glazenborg@sooog.nl) oeten zijn als ze iets signaleren. 

 
 
 
 
 
 


