
 
 

Nieuwsbrief december 2016  
 

Sinterklaas 
 

Op vrijdag 2 december dit jaar, 
Staat er een bezoek aan de Wiekslag klaar. 

Ik hoop er rond 8.30 uur aan te komen, 
Als ik dan niet meer in mijn bedje lig te dromen. 

Tot ongeveer 10.00 uur kunt u blijven kijken, 
Want de optredens zullen hoogtepunten bereiken. 

De kinderen krijgen deze dag genoeg te eten, 
Dus het drankje en hapje mag u thuis vergeten. 

Om 12.15 uur mag u komen zwaaien naar mij en de pieten, 
Waarna de kinderen en u van het weekend kunnen genieten. 

Ik hoop u allemaal te ontmoeten 
en doe voor nu de hartelijke groeten. 

 
Sinterklaas 

 

Spaaractie van de Jumbo Maurik 
 
Afgelopen woensdag kwam meneer 
Mudde van de Jumbo ons de cheque 
overhandigen van de scholen 
spaaractie. De Wiekslag heeft € 495,31 
gekregen. 
Hier hebben we de volgende 
materialen van aangeschaft: 

 Muziekinstrumenten set 

 Chenilledraad 

 In iedere groep een 
tafelpotloodslijper 

 K’nex bouwset 

 Een basketbal 

 Crazy forts (bouwstokken) 
Wij zijn heel blij met deze nieuwe 
materialen! 



Kerst 
Op donderdag 22 december hebben we de kerstviering met alle kinderen van de Wiekslag.  
Op deze dag zijn de kinderen om 12 uur vrij en worden weer tussen 17.15 en 17.30 uur op school 
verwacht. Iedereen neemt iets lekkers mee om te eten. We eten dit jaar gezamenlijk in het Trefpunt. 
Rond 18.20 uur lopen we met alle kinderen naar de kerk. Om 18.30 uur hebben we daar een viering. 
Er zullen liedjes worden gezongen, de adventskaarsen en de kerstkaars worden aangestoken en het 
kerstverhaal zal worden verteld door de dominee. Deze viering zal duren tot ongeveer 19.00 uur. 
Natuurlijk bent u en ook opa’s en oma’s en andere belangstellenden, uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. Wij vragen u om achter de gereserveerde banken voor de kinderen plaats te nemen. 

 

  
 
 

Inschrijfformulieren 
Enkele weken geleden heeft u via uw oudste zoon/dochter een inschrijfformulier voor een jonger 
kind uit uw gezin mee naar huis gekregen. Mocht u deze nog niet ingeleverd hebben, wilt u dit (met 
een kopie van legitimatie) alsnog zo snel mogelijk afgeven bij juf Krista? 

Jarige jobs en Jetten 
 

 
            
   
 
 
 2   december Anniek  groep 1 
 4  december Nieck  groep 3 
 23 december Lucas  groep 1 
 25 januari Leroy  groep 1 
  
 
  
  
  


