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Schooltijden 
In onderstaand schema de schooltijden voor komend schooljaar. Op vrijdag gaan we dit jaar een half 
uurtje langer door.  
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend 8.30-12.00 uur 8.30-12.00 uur 8.30-12.30 uur  8.30-12.00 uur 8.30-12.30 uur  

Middag 13.15-15.15 uur 13.15-15.15 uur  13.15-15.15 uur   



Groente-/fruit- of koekdag? 
Dit jaar nemen de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag fruit of groente mee. Op woensdag 
en vrijdag mogen ze i.p.v. fruit/groente ook een koek meenemen. Iedere dag mogen ze iets te 
drinken meenemen. 
We gaan ook weer inschrijven voor de gratis verstrekking van groente en fruit, maar het is afwachten 
of we dit schooljaar weer worden ingeloot. 

Babynieuws 
In de zomervakantie heeft Eva van Leeuwen (groep 5)  een broertje gekregen, Hoite. Ook Kenji van 
de Graaf (groep 3) heeft een broertje gekregen, Djace. Wij feliciteren beide families en wensen hen 
heel veel geluk! 

Alles-in-1; de methode voor samenhangend onderwijs 
Dit schooljaar starten de groepen 5 t/m 8 met een nieuwe methode; Alles-in-1. Misschien heeft u uw 
kind(eren) er al over gehoord, want voor de zomervakantie is er in groep 5 t/m 8 al een proefles 
gegeven tijdens de doordraaimiddag. 

Als school willen we onderwijs geven dat boeit. Dat vullen we op verschillende manieren in, onder 
andere door het aanbieden van thematisch en betekenisvol onderwijs. Aan de hand van de methode 
Alles-in-1 gaan we vanaf groep 5 veel schoolvakken samenhangend aanbieden. Door vakgebieden te 
combineren, werken we logisch, motiverend, efficiënt en effectief.  
 
De leerlingen werken projectmatig aan vijf 
thema's per jaar, waardoor zij aan het einde van 
hun schooltijd twintig thema's hebben 
behandeld. 
In de groepen 1 tot en met 4 wordt niet met 
Alles-in-1 gewerkt. Wel wordt per thema 
bekeken hoe deze groepen kunnen aansluiten 
bij het thema.    
 
Na de afronding van het eerste project zal er 
tijdens de Algemene informatieavond op 
woensdag 8 november meer verteld worden 
over deze nieuwe methode door de 
leerkrachten van de bovenbouw. Tevens zullen 
ook de eerste ervaringen gedeeld worden. 
 
Bent u nu al nieuwsgierig geworden? Dan kunt u 
terecht op de website van de methode.  
Voor vragen kunt u ook altijd terecht bij de 
leerkrachten van groep 5 t/m 8.  

 
 

 

http://alles-in-1.org/


Nieuwe gezichten… 
Dit schooljaar starten Kim van Meeteren (leerkracht groep 1/2) en Thèrese de Goei 
(onderwijsassistent) bij ons op school. Thèrese biedt ondersteuning voor groep 1 t/m 8. Ze gaat 
werken met kleine groepjes leerlingen en individuele begeleiding geven. Zij is aanwezig op maandag-, 
dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Kim werkt op vrijdag in groep 1/2. Kim stelt zich 
hieronder voor. 
Beste ouders, 
Via deze weg wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Kim van Meeteren en ga naast juf Nicole op 
vrijdag groep 1/2 lesgeven. 
Ik ben 25 jaar en woon samen met mijn vriend in het kleine dorpje Opijnen. Ik houd erg van dansen, 
lezen en toneelspelen.  
Op De Wiekslag mocht ik al mee voorbereiden voor het nieuwe schooljaar en door het enthousiasme 
dat het team uitstraalt, heb ik ook ontzettend veel zin om hier te starten! 
Heeft u nog vragen of wilt u zich voor komen stellen? Dat mag natuurlijk. Vanaf vrijdag 25 augustus 
kunt u mij vinden in het lokaal van groep 1/2. 
Groetjes, Kim 

Gym 
Dit schooljaar worden op donderdag de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht gym, meester 
Eric Willemse. 
De kleuters starten die dag met gym en ze worden om 8.30 uur in gymkleding in de klas verwacht! 
Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen en gymkleding weer in de kluisjes komen te liggen? 
De gymtijden zijn als volgt: 
8.30-9.15 uur: groep 1/2 
9.15-10.00 uur: groep 3/4 
10.00-11.00 uur: groep 5 t/m 8 

Jarige jobs en Jetten 
 
 

 
            
   
 
 
   
 

2 augustus Nanne  groep 8 
  11 augustus Laura  groep 5 
  20 augustus Evelien  groep 3 
  24 augustus Kenji  groep 3 
   

 

 



Belangrijke data (deze kunnen gedurende het schooljaar aangevuld 
worden) 
Maandag  21 augustus  alle groepen Eerste schooldag 
Vrijdag   13 oktober  alle groepen  Afsluiting kinderboekenweek/ 

Project Alles-in-1 
Maandag  16 oktober t/m  alle groepen Herfstvakantie 
Vrijdag   20 oktober  
Maandag  6 november t/m alle groepen  Voortgangsgesprekken 
Vrijdag   10 november 
Woensdag  8 november   alle groepen  Nationaal Schoolontbijt 
Woensdag  8 november   alle groepen  Algemene Informatieavond (19.30-21.30 uur) 
Vrijdag   1 december  alle groepen  Sinterklaas 
Woensdag 20 december  alle groepen  Portfolio mee naar huis 
Woensdag  20 december  alle groepen  Kerstviering 
Vrijdag  22 december   alle groepen  Vrij 
Maandag  25 december t/m alle groepen  Kerstvakantie 
Vrijdag   5 januari 
Vrijdag   16 februari  alle groepen  Playbackshow 
Donderdag  22 februari  alle groepen  Rapport mee naar huis 
Vrijdag   23 februari  alle groepen  Vrij (studiedag) 
Maandag  26 februari t/m  alle groepen  Voorjaarsvakantie 
Vrijdag   2 maart  
Maandag  5 maart t/m  alle groepen  Voortgangsgesprekken 
Vrijdag   9 maart  
Vrijdag   16 maart   alle groepen  Zwerfvuilactie/Pannenkoekdag 
Donderdag  29 maart   alle groepen Pasen (continurooster 8.30-14.00 uur)  
Vrijdag   30 maart   alle groepen  Vrij (studiedag BasisBuren) 
Vrijdag   20 april   alle groepen  Koningsspelen 
Vrijdag   27 april   alle groepen  Vrij (Koningsdag) 
Maandag  30 april t/m  alle groepen Meivakantie 
Vrijdag   4 mei  
Woensdag  9 mei   alle groepen  Vrij (studiedag) 
Donderdag 10 mei    alle groepen  Vrij (Hemelvaart) 
Vrijdag   11 mei    alle groepen  Vrij  
Maandag  21 mei    alle groepen  Vrij (2e Pinksterdag) 
Dinsdag  22 mei    alle groepen  Vrij (studiedag) 
Woensdag  23 mei t/m  groep 6/7/8 Kamp 
Vrijdag   25 mei   
Vrijdag   25 mei    groep 1 t/m 5  Vrij 
Vrijdag   15 juni    alle groepen  Vrij (studiedag) 
Maandag  18 juni   alle groepen  Vrij (studiedag) 
Donderdag  21 juni   alle groepen  Rapport mee naar huis 
Maandag  25 juni t/m  alle groepen  Voortgangsgesprekken 
Vrijdag   29 juni  
Woensdag  27 juni    groep 1 t/m 5  Schoolreis 
Woensdag  4 juli   alle groepen  Vrij (studiedag) 
Vrijdag   6 juli    alle groepen  Bedankmoment ouders 
Dinsdag  10 juli   groep 8  Afscheid 
Woensdag  11 juli    alle groepen  Eindfeest 
Donderdag  12 juli   alle groepen  Continurooster (8.30-14.00 uur) 
Maandag  16 juli t/m  alle groepen Zomervakantie 
Vrijdag   24 augustus 
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