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Datum: Activiteit: Bijzonderheden: 

13 oktober Afsluiting Kinderboekenweek  

20 oktober Groep 1 en 2 vrij  

21 t/m 29 oktober Herfstvakantie  

29 oktober Wintertijd  

30 oktober Luizencontrole  

11 november Sint-Maarten  

16 november Maandbrief 3  
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Schoolfruit 
Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot om me te 
doen aan EU-Schoolfruit. Dat betekent dat de 
kinderen straks drie keer per week schoolfruit 
krijgen vanuit deze subsidie bron. Er zijn namelijk 
geen kosten aan verbonden. Twee dagen per 
week moeten de kinderen dan zelf iets meenemen. 
Het liefst zien wij op deze dagen ook fruit of een 
andere gezonde hap. Het schoolfruit komt 
waarschijnlijk op de woensdag, donderdag en 
vrijdag. De start van het project is in week 46. 
Nadere informatie volgt. Wel gaan we nu vast op 
zoek naar ouders die ’s ochtends het fruit willen 
wassen en in stukjes snijden voor de onderbouw 
groepen. Dit kan direct ’s morgens bij het brengen van de kinderen. Het fruit wordt 
dan klaargezet en de leerkrachten kunnen zelf in de pauze hun dienbladen halen en 
uitdelen. 
 

Zien 
Na de vakantie gaan we weer het 
sociaal emotionele gedeelte van 
ParnasSys (ons 
leerlingenvolgsysteem) invullen. 
De afgelopen jaren werd het 
alleen door de leerkrachten 
ingevuld. Zij moesten aangeven 
hoe kinderen zich voelden en 

gedroegen op school. Nieuw is dit jaar dat kinderen, vanaf groep 5, zelf ook twee 
enquêtes gaan invullen met vragen over veiligheid, leren en welbevinden op school. 
De gegevens van kinderen en leerkracht kunnen naast elkaar gelegd worden en ook 
vergeleken worden. Op deze manier is te zien of eenieder gelijk tegen de situaties op 
school aan kijkt en kunnen we voorkomen dat we dingen over het hoofd zien. Dit 
doen we allemaal voor het welbevinden van uw kind. 
 

Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek zit er nog niet op maar tot nu toe loopt alles zoals verwacht. 
De opening was prachtig. Van kinderen maar ook van ouders ontvingen we leuke 
reacties. De groepen waren blij met hun nieuwe boeken. Ook de activiteiten van de 
afgelopen week werden door de kinderen gewaardeerd. 
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Opa en oma dag 
De opa en oma dag van woensdag jl. werd weer goed bezocht. 
Ongeveer 85 opa’s en oma’s hadden zich opgegeven en kwamen 
kijken hoe hun kleinkinderen les krijgen en op dit moment met de 
Boekenweek aan de slag zijn. Ook was er voor iedereen koffie of 
thee en cake of koek. Na een zeer geslaagde ochtend en weer wat 
wijzer over het onderwijs dat hun kleinkinderen volgen ging 
eenieder tevreden naar huis. 
 

 
Dodehoekspiegel 
Groep 7 en 8 hadden vrijdagmiddag 6 oktober bezoek van een vuilniswagen van 
Suez. In een theorieles m.b.v. het digibord werd uitgelegd hoe gevaarlijk een 
vrachtwagen kan zijn als we in de dode hoek komen. Daarna gingen we naar buiten 
om een en ander in de praktijk te ervaren en te zien. Buiten kregen we daarnaast nog 
eens uitleg over de werking van een vuilnisauto. Iedereen was zeer geïnteresseerd 
en wilde graag zien en bekijken waarom de dode hoek iets is waar we echt rekening 
mee moeten houden. 
 
ANWB Fietsverlichtingsactie 
Evenals vorig schooljaar gaan groep 7 en 8 weer 
mee doen met ANWB-lichtbrigade. De donkere 
periode van het jaar komt weer aan en kinderen 
moeten straks weer met verlichting aan naar 
school fietsen. In de klas gaan we dan ook 
aandacht besteden aan fietsverlichting. Er is 
lesmateriaal o.a. voor het digibord maar ook de 
fietsen gaan we controleren en waar nodig 
repareren als dat mogelijk is. Lukt dat niet dan 
krijgen ze tips mee voor reparatie. Bij het ANWB-
materiaal zit een toolkit voor de les. Die bestaat 
deels uit praktische materialen die onder de 
kinderen verdeeld worden. De controle is op een 
vrijdag na de herfstvakantie. 
 

 
Website 
De website van de school is niet altijd even 
toegankelijk. Naar informatie moet gezocht 
worden en er ontbreken knoppen om 
informatie vlot te vinden. Op dit moment 
wordt er door een professioneel bedrijf 
gewerkt aan een nieuwe website voor de 
school. We hopen dat die rond de 
kerstvakantie klaar is.  Mochten er ouders 

zijn die tips hebben over informatie die snel en gemakkelijk te vinden moet zijn geef 
dat dan aan Gerrit Cazemier door. Deze informatie zal dan weer gebruikt worden 
richting de bouwers van de website. 
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Stagiaires 
Er lopen op dit moment twee stagiaires op school rond. Beide stagiaires komen van 
de PABO uit Groningen. Juf Paula uit Blijham loopt op het moment stage in groep 7 
en 8, juf Brigitte uit Oostwold heeft haar stage in groep 1 en 2. In de loop van het 
school jaar zullen de stagiaires ook werkzaamheden in andere groepen verrichten. 
 

SOP: Sport Oriëntatie Programma 
Zoals al eerder vermeld beginnen na de 
herfstvakantie de SOP-lessen voor de 
groepen 5 en 6. De kinderen hebben 
dan iedere week op donderdagmiddag 
een sportactiviteit. De activiteiten 
wisselen soms per week. 
Aan het rooster wordt nog gewerkt. De 
groepen 5 en 6 hebben hun les van 
14.30 u. tot 15.15 u.  
 
Schoolfonds 

Heel veel ouders hebben het instemmingsformulier voor 
het schoolfonds al ingeleverd. We missen echter nog een 
aantal. We verzoeken ouders formulieren die nog niet 
ingeleverd zijn deze voor de herfstvakantie in te leveren. 
Een behoorlijk deel van de ouders heeft ook al de bijdrage 
over gemaakt. Hiervoor onze dank. 
 
Leerling gegevens 
Het formulier ter controle van de leerling gegevens is ook al door bijna iedereen 
ingeleverd. We missen nog een aantal. Wilt u ook dit formulier voor de herfstvakantie 
op school inleveren? 
Mocht u hem kwijt zijn dan kunt u op school een nieuwe halen. Denkt u bij het 
invullen a.u.b. ook op om het toestemmingsgedeelte voor website en nieuwsbrief. 
We proberen voor de vakantie nog een begin te maken met de groepsapp van de 
groepen waar u kinderen in heeft zitten. We hopen dat deze app net zo’n succes 
wordt als bij de kleutergroepen waar hij al naar alle tevredenheid draait. 
 
 

Muziek 
Begin volgend jaar gaan de groepen 5 en 6 weer een 
muziekproject draaien met de muziekvereniging D.O.K. uit het 
dorp. We hebben er weer hoge verwachtingen van. Ook vorig 
schooljaar was het een groot succes. De kinderen maken een 
start met het bespelen van een instrument en aan het eind is er 
misschien wel een concert in Het Oude Wapen. Nadere informatie 
volgt uiteraard. 
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BSO Bambeloe 
De BSO is officieel geopend door de burgemeester. 
Voor de opening is Marjolein nog druk bezig geweest 
met de inrichting.  De opening is goed verlopen er 
kwamen veel mensen kijken. Ook was er 
belangstelling voor onze verbouwing. We wensen 
Bambeloe een goede tijd toe in ons gebouw en 
hopen dat de samenwerking die er is een goed 
vervolg krijgt. 

 
Nieuws van de ouderraad 
Wauw, de Wiekslag-kinderen zijn 
allemaal kleine verkoop-talenten! 
Er zijn meer chrysanten verkocht 
dan het voorgaande jaar. In totaal 
378 stuks, wat een winst 
opgebracht heeft van 567 euro. 

Een heel mooi bedrag! Inmiddels heeft de ouderraad haar schuld ingelost en hebben 
de leerlingen nieuw spelmateriaal gekregen voor op het plein. We hopen dat de 
pauzes nu nóg ontspannender en gezelliger zullen verlopen. 
Dan is er al door een flink aantal ouders de ouderbijdrage betaald; een essentieel 
geldbedrag om uw kinderen deel te laten nemen aan de verschillende activiteiten die 
de ouderraad organiseert. Binnenkort gaat Sinterklaas op pad mét het lijstje van onze 
penningmeester, waarop de namen van de kinderen staan waarvan de ouderbijdrage 
binnen is. 
 
 
Schoolafspraken 
Zoals al in de vorige maandbrief gemeld staat er iedere maand een afspraak 
centraal. 
De komende maand gaan we in alle groepen aan de slag met: 

Als spullen niet van jou zijn dan hoef je er niet 

netjes mee om te gaan. 

De kaart worden in alle groepen gebruikt om in gesprek te komen over het 
onderwerp. Dit resulteert in een afspraak/regel die wel positief is en die uiteindelijk 
leidt tot meer bewustwording en eventueel gedragsverandering. 
 
Fluorgeld 
Nog lang niet alle fluor geld is binnen. 
We verzoeken alle ouders /verzorgers die het nog niet 
ingeleverd hebben het voor de herfstvakantie in te leveren! 
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GGD 
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met 
GGD Groningen. Behalve dit contactmoment tussen uw 
kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u 
als ouder echter altijd te bereiken bij vragen over 
opvoeding over gezondheid.  

Vragen stellen kan óók via WhatsApp. Handig! 
  
GGD Groningen 
Telefoon:            050 367 4991 
WhatsApp:         06 10565212 
Facebook:          facebook.com/ggdgroningen 
Website:             www.ggd.groningen.nl 
 
Spreekavonden over vaccinaties  

Bij GGD Groningen komen artsen steeds vaker twijfelende ouders tegen: doe 
ik er goed aan om mijn kind te vaccineren? Op het consultatiebureau is er 
beperkt tijd om het hier uitvoerig over te hebben. Daarom organiseert GGD 
Groningen drie spreekavonden over vaccinaties. Aanmelden via 
vaccinatiebureau@ggd.groningen.nl 
  
Spreekavonden vaccinaties GGD Groningen 
Dinsdagavond 26 september in Bedum: om 20:00, De Vlijt 6. 
Donderdagavond 28 september in Veendam: om 20:00, Jan Salwaplein 3. 
Donderdagavond 5 oktober in Groningen: om 20:00, Eikenlaan 288-6. 
 

 

MR - Betrokkenheid schoolbeleid 
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het 
schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad 
mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan 
de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de 
medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op 
school.  
Het jaarverslag van de MR 2016/2017 ligt ter inzage op school en is voor eenieder te 
lezen, evenals de goedgekeurde notulen. De MR vergadert eens in de 6 weken en 
de volgende keer is op woensdag 15 november. Deze vergaderingen zijn openbaar. 
Mocht u als ouder vragen hebben aan de MR, schroom dan niet en spreek een van 
de leden aan of stuur een mail naar mr-obsdewiekslag@sooog.nl. 
 
  

https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=http%3A%2F%2Fwww.ggd.groningen.nl%2F&mid=111391274&hash=b11d54
mailto:mr-obsdewiekslag@sooog.nl
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VIP: Vrije Inloop Peuters 
 

Tijdens een VIP moment,  

maken de peuters met hun ouder/begeleider kennis met de 

basisschool en m.n. onze o.b.s. de Wiekslag. 

Van 11.00-12.00 uur zijn de peuters welkom  

om te komen spelen met de kleuters. 

Dit schooljaar zijn de VIP momenten op de volgende data: 

22 november  

10 januari  

7 maart  

9 mei  

27 juni  
Voor een VIP moment hoeft u zich niet aan te melden.  

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. 

 
 

 o.b.s. De Wiekslag 
                            Veurste Rou 4, 9697 RZ Blijham, 0597-562070 


