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Maandbrief 11 
Schooljaar 2017 – 2018                               17 juli 2018 

 

 

Datum: Activiteit: Bijzonderheden: 

19 juli Afscheidsavond gr. 8  

20 juli Laatste schooldag Lln. om 12.00u vrij 

3 september Eerste schooldag 2018-2019 

Maandbrief start schooljaar 

Start Gouden Weken 

 

4 september Luizencontrole  

11 & 12 september Omgekeerde 

oudergesprekken 

 

13 september Maandbrief 1  
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Een vertrekkend gezicht 
Beste ouders, 
Het schooljaar zit er bijna op en dat is het moment dat 
ik de Wiekslag weer ga verlaten. De redenen heb ik al 
eerder gemeld. Helaas hebben we maar 2 jaar mogen 
samen werken. In die twee jaar heb ik de contacten met 
u als ouder(s) als zeer plezierig ervaren. Het contact 
was goed en het was mijn streven om geen drempel op 
te werpen. Ik hoop dat dat gelukt is. Ook zie ik met veel 
plezier terug op de ouderpanel gesprekken. De 
bijdragen van u als ouder vond ik zeer waardevol en 
waar nodig zijn ze opgenomen in het beleid van de 
school. De nieuwe schoolcoördinator wens ik ook veel 
succes toe op de Wiekslag en u als ouder wens ik ook 
een goede samenwerking toe.  

Met vriendelijke groet, 
Gerrit Cazemier 

 
 
Nog een vertrekkend gezicht 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
Recentelijk heb ik het besluit genomen om mijn werkzame leven te gaan beëindigen. 
Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs is voor mij nu de tijd 
aangebroken om samen met mijn vrouw te gaan genieten van de vrije tijd. 
Na de zomervakantie zal Obs de Wiekslag deel uitmaken van cluster 6. Mevrouw 
Madelon Klaassens, schoolcoördinator, zal belast zijn met de 
dagelijkse leiding van de school; ik ben verheugd dat mevrouw 
Annet Flim is aangesteld als nieuwe clusterdirecteur van Obs 
de Wiekslag. Annet is in het recente verleden al als 
schoolcoördinator aan de school verbonden geweest en voor 
zowel veel leerlingen en ouders als voor de meeste 
leerkrachten een vertrouwd gezicht. 
Ik wil u allen bedanken voor de plezierige contacten in de 
afgelopen vier jaren en wens u en uw gezin voor nu en de 
toekomst al het goede toe. Geniet straks van een fijne, 
zonnige zomervakantie! 
Met vriendelijke groeten, 
Hans Rendering 
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Een nieuw gezicht op  
OBS De Wiekslag 
Graag stel ik mij via deze nieuwsbrief 
aan jullie voor. Ik ben Madelon 
Klaassens, 34 jaar oud en ik woon in 
Assen. Sinds 2008 werk ik met veel 
plezier in de functie van leerkracht en 
bouwcoördinator op Kindcentrum De 
Vuurvogel. Vanuit mijn rol als 

onderbouwcoördinator en schoolleider in opleiding heb ik de afgelopen 2 jaar 
dagelijks leidinggegeven aan Kindcentrum De Vuurvogel. Nu mijn opleiding tot 
schoolleider bijna is afgerond ben ik toe aan de volgende stap en uitdaging. Mijn 
aandacht werd dan ook gelijk getrokken toen ik de advertentie schoolcoördinator met 
lesgevende taken op OBS De Wiekslag zag. De combinatie van intrinsieke motivatie 
en mijn affiniteit met de werkzaamheden maken dat het gaat kriebelen om invulling te 
geven aan deze functie. Een nieuwe uitdaging, binnen een enthousiast en energiek 
team! Graag kom ik het team versterken in het succesvol vorm geven en borgen van 
ingezette veranderingen, onderwijsbeleid en vernieuwingen. Ik heb er heel veel zin 
in! Ik hoop jullie, na de zomervakantie, snel persoonlijk te kunnen ontmoeten. Alvast 
een fijne vakantie en tot gauw! 
Met vriendelijke groet, 
Madelon Klaassens 
 
Laatste schooldag 
Nog een dag en dan gaan we genieten van een welverdiende vakantie. Maar wij 
willen het schooljaar natuurlijk wel feestelijk afsluiten. Dit doen we op vrijdagochtend 
20 juli van 8.30 uur tot 12.00 uur. Deze ochtend worden de leerlingen in 6 groepen 
verdeeld (3 groepen met leerlingen van groep 1 t/m 3 en 3 groepen met leerlingen 
van groep 4 t/m 8) en volgen ze 6 verschillende workshops op het gebied van dans, 
muziek en sport. Voor de begeleiding van de groepen zijn wij op zoek naar ouders 
die dit willen doen. U hoeft alleen de groepen naar de verschillende workshops te 
begeleiden, bij de workshops is begeleiding aanwezig.  Wilt u ons helpen dan kunt u 
zich opgeven bij juf Diana, op school of via de mail d.hemsens@sooog.nl (Bij te veel 
aanmeldingen gaan we loten). De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en 
drinken mee.  
Om 12 uur sluiten we het schooljaar af en begint de vakantie!  
We wensen een ieder een fijne vakantie toe. 
Geniet van de vrije dagen! 
Maandag 3 september zien we de meeste kinderen weer terug voor het nieuwe 
schooljaar. 
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Groepsouders volgend schooljaar  
Zoals u weet is de inzet van groepsouders gebruikelijk op OBS De Wiekslag. In elke 
combinatiegroep is er één groepsouder die de leerkracht ondersteunt bij bijvoorbeeld 
het organiseren van een uitje e.d. Elk jaar zal er een andere groepsouder gevraagd 
worden. Wilt u er over nadenken om voor ons deze ondersteunende rol te spelen? 
Als u dit iets lijkt, kunt u dit alvast aangeven bij de groepsleerkracht of door deze mail 
te beantwoorden. Wij 
willen in ieder geval alle 
groepsouders van 
schooljaar 2017 -2018 
ontzettend bedanken 
voor de ondersteuning 
en de genomen moeite.  
Heel erg bedankt!  
 
Einde schooljaar 2017-2018 
Het einde van dit schooljaar is in zicht. We kunnen over het algemeen terugkijken op 
een leuk en leerzaam jaar. Wij willen alle ouder(s) en/of verzorger(s), de OR en de 
MR bedanken voor de fijne en constructieve samenwerking, het open zijn in de 
communicatie en het meedenken. Ook wordt de hoge opkomst bij speciale avonden 
enorm gewaardeerd. De betrokkenheid van ouders op de Wiekslag is erg hoog. Wij 
hopen dat u er volgend jaar ook weer bij bent, dat u ook binnenkomt als u ergens 
tegen aanloopt of wanneer u een goed idee of advies voor ons heeft.  
2017-2018 is ook gelukkig een jaar geweest met weinig ziekte. Juf Sylvia is weer 
helemaal van de partij. Wel bracht de weinige ziekte die er is geweest toch nog de 
nodige problemen met zich mee omdat inval vinden zeer zeer lastig is. Deze 
problemen zullen in de toekomst, vrezen we helaas, alleen maar groter worden. Maar 
eerst vakantie…  
Wij wensen iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie. Geniet ervan!  
Wij hopen alle kinderen weer uitgerust en in goede gezondheid te mogen begroeten 
op maandag 3 september 2018! 


