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Schooljaar 2018 – 2019                                 13 september 2018 

 
 
 

 
 

SAVE THE DATE: 
 

Datum: Activiteit: Bijzonderheden: 
13 september Maandbrief 1 Via mail  
17 september Informatieavond   
24 september MR-vergadering  
26 september GGD-screening groep 2  

2 oktober Start kinderboekenweek  
3 oktober Onderbouwdag  Groep 1-2 vrij! 

11 oktober Maandbrief 2  

 
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
Voor u ligt de allereerste maandbrief van dit schooljaar. Middels de maandbrief informeren wij u maandelijks over 
activiteiten die op school hebben plaatsgevonden en over andere bijzonderheden.  

 

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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Jaarplanning: 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de kalender voor dit schooljaar. De lay-out van de 
kalender is anders dan u gewend bent. Denkt u eraan om alle bijzonderheden, vrije dagen, e.d. 
goed te noteren?  
 
Let op!!!!! 
 

 
Woensdag 3 oktober 2018   studiedag leerkrachten groep 1-2 Kinderen van groep 1-2 vrij! 
Woensdag 10 oktober 2018     studiedag team    Alle kinderen vrij! 
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! 
 
 
Informatieavond: 
 
Aanstaande maandag 17 september van 18.00 uur tot ongeveer 19.00 uur 
nodigen we u uit voor de informatieavond. Door omstandigheden is het 
nieuwsbericht over de informatieavond helaas laat bij u terecht gekomen. 
Excuses hiervoor.  
 
Programma: 
 
18.00 uur  Ontvangst met koffie en een welkomstwoord door de schoolcoördinator Madelon Klaassens en 

clusterdirecteur Annet Flim in de Koningsspil. Inloop graag via de hoofdingang van de Koningsspil. 

18.15 uur Kennismaking met de leerkrachten en informatieverstrekking in de leslokalen van uw kind(eren) door 
uw eigen kinderen over de werkwijze in de groepen. 

19.00 uur Einde. 

SOOOG Onderbouwdag: 

De leerkrachten van de onderbouw gaan woensdag 3 oktober naar de SOOOG onderbouwdag. De kinderen van de 
groepen 1-2 zijn op woensdag 3 oktober vrij! Later dit schooljaar wordt deze ochtend op een donderdagmiddag 
weer ingehaald.  

De onderbouwdag is een dag waarin de leerkrachten aan de slag gaan met de 21e eeuwse vaardigheden.  Dit zijn 
competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Om 
ze goed voor te bereiden op de samenleving van de toekomst, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek 
krijgen in het onderwijs, al beginnend in de onderbouw.  

Denk aan pijlers als: Communiceren, Creativiteit, Kritisch denken, Onderzoekend leren, ICT-geletterdheid en 
Thematisch werken.  De manier waarop je met jonge kinderen werkt is anders georganiseerd, dan het onderwijs in 
de bovenbouw. Jonge kinderen ontwikkelen sprongsgewijs. Spel is een belangrijk middel om in de volledige breedte 
tot ontwikkeling te komen. Tijdens de SOOOG Onderbouwdag worden de leerkracht geïnspireerd om hier een goede 
invulling aan te geven. 
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Overblijven: aanmelden via mail: 
 
De ouders die gebruik willen maken van het overblijven kunnen hun kinderen 
aanmelden via de website. Als u dit voor de hele week al weet, dan kan dit wekelijks. 
Als dit structureel is, dan hoeft het eenmalig. Als het incidenteel is, dan kan het de 
dag van tevoren.  
U kunt dit mailen naar overblijven@outlook.nl 
 
 
Activiteiten Ouderraad: 
 
Alle ouders willen graag dat hun kinderen met plezier naar school gaan. Samen met het team probeert de ouderraad 
de activiteiten op school extra leuk en sfeervol te maken. Voor de kinderen zijn er allerlei activiteiten, zoals de 
kinderboekenweek, sinterklaas, kerstmis, disco, pasen, sportdag, etc. De ouderraad werkt aan deze activiteiten mee, 
hetzij financieel dan wel organisatorisch. In de Jaarplanning staan de activiteiten vanuit de Ouderraad. 
 
 
Lopende acties: 

 
Bolchrysanten 
Ook dit jaar organiseert de Ouderraad een bolchrysantenactie. Met de opbrengst gaan 
we diverse activiteiten voor de leerlingen financieren. De verkoop vindt plaats door 
middel van de intekenlijst die aan de kinderen is meegegeven. De intekenlijst moet 
uiterlijk 21 september worden ingeleverd bij de groepsleerkracht samen met het geld 
in een gesloten envelop met de naam en groep van uw kind erop.  
Op woensdag 26 september kan de verkoper de bestelde bolchrysanten ophalen van 
school.  
 

Jantje Beton 
Ook dit jaar doen we in Groep 5-6 mee met Jantje-Beton. Jantje Beton 
is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en 
uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 
kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. 
Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen 
bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. 
Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen 
het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. 
Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN! 
Aangezien er nu twee acties tegelijk lopen in groep 5-6 hebben we besloten om voorrang te geven aan de Jantje 
Beton actie. 
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Muzieklessen: 
 
In de komende 3 jaar gaan we aan de slag met muziekonderwijs, samen met 
muziekdocenten van het Kunstencentrum de Klinker. Het is de bedoeling dat 
1x per twee weken een docent een muziekles komt geven en dat in de andere 
week de leerkracht zelf de muziekles verzorgd.  
De Wiekslag heeft 2 docenten toegewezen gekregen, namelijk Erna Moragues 
en Harry Dijkstra. De muzieklessen starten in week 39.  
 
 
Parkeren: 
 
U wordt verzocht om de auto niet voor het hek of op het gras te parkeren, maar op de daarvoor bestemde 
parkeerplaatsen. Aan de voorkant van de school bij de bibliotheek zijn voldoende parkeerplekken.  
 
 
Ophalen van de kinderen: 
 
Wanneer de kinderen van de groepen 1/2 buitenspelen dan gelieve buiten het hek wachten om uw kind op te halen.  
 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds: 
 
De meeste kinderen willen wel lid worden van een sportvereniging, een instrument leren bespelen of naar een 
theaterschool. Zo’n lidmaatschap is echter niet voor iedereen haalbaar. 
Het is mogelijk om hiervoor financiële ondersteuning te krijgen via het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. 
Hiervoor kunt u terecht bij een intermediair. Voor de Wiekslag is dat Ina Glazenborg. Loop gerust eens binnen of 
mail naar i.glazenborg@sooog.nl. 
Voor verder informatie zie bijlage Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
 
 
 
B-FIT: 
 
Ook dit jaar doen we mee aan het project B-Fit. B-Fit laat kinderen, ouders en docenten kennismaken met gezond 
leven, bewegen en voeding. 
De B-fit coach begeleidt ons hierbij en zal af en toe ook op school te vinden zijn. Haar naam is Yvonne Vriend. Ze 
woont met haar man en 2 kinderen in Jipsinghuizen.  
In de maandbrief worden jullie op de hoogte gehouden van de activiteiten die er plaats vinden binnen het project en 
voorzien van tips en/of gezonde recepten. 
 

De GGD: 

Ook dit schooljaar zal de GGD weer de gezondheidsonderzoeken uitvoeren voor de leerlingen van groep 2 en groep 
7. Voor groep 2 vinden de onderzoeken plaats op woensdag 26 september en op dinsdag 2 oktober, voor groep 7 
vindt het onderzoek plaats op woensdag 3 oktober.  De doktersassistente zal in groep 7 ook nog een les over 
gehoorschade geven. Als het goed is heeft u informatie over de inhoud van het onderzoek ontvangen van de GGD en 
een inlogcode. Hiermee kunt u digitaal het toestemmingsformulier en de vragenlijst (groep 2) invullen. Mocht dat 
niet zo zijn, wilt u ons dat dan laten weten? 


