
 

Nieuwsbrief einde schooljaar 2017 
 

 
 

Vakantierooster 2017/2018 
Herfstvakantie   16-10 t/m 20-10 ma t/m vr 
Kerstvakantie   25-12 t/m 05-01 ma t/m vr 
Voorjaarsvakantie  26-02 t/m 02-03 ma t/m vr 
Studiedag BB (Goede vr.) 30-03.   vr 
Pasen    02-04.   ma 
Koningsdag   27-04.   vr. 
Meivakantie   30-04  t/m 04-05 ma t/m vr 
Hemelvaart   10-05 t/m 11-05 do en  vr 
Pinksteren   21-05.   ma 
Zomervakantie   13-07 t/m 24-08 vr  t/m vr 
 
Studiedagen2017/2018; dagen waarop alle leerlingen vrij zijn 
Vrijdag   22 december 2017 
Vrijdag   23 februari 2018 
Woensdag  9 mei 2018 
Dinsdag  22 mei 2018 
Vrijdag   15 juni 2018 
Maandag  18 juni 2018 
Woensdag  4 juli 2018 
 
 



Formatie schooljaar 2017/2018 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2 Juf Nicole Juf Nicole Juf Nicole Juf Nicole Juf Kim 

3/4 Juf Sharina Juf Sharina Juf Sharina Juf Sharina Juf Sharina 

5/6/7/8 Juf Wanda Juf Lobke Juf Lobke Juf Wanda Juf Wanda 

 
Juf Kim is een nieuw gezicht bij groep 1/2 op de vrijdag. Zij is nu al werkzaam binnen BasisBuren op 
de Beatrixschool als inval leerkracht. 
Juf Laura zal voor 1,5 dag aanwezig zijn als intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor alles 
omtrent leerlingenzorg.  
Juf Lobke zal op maandag directietaken overnemen van juf Krista. Juf Lobke zal in dit schooljaar haar 
opleiding tot schoolleider afronden.  
Meester Bart zal op maandag en dinsdag aanwezig zijn om voornamelijk de bovenbouwgroep als 
onderwijsassistent te ondersteunen. 
Meester Hilbert is derde jaars stagiair aan het ROC als onderwijsassistent. Hij zal op donderdag en 
vrijdag voornamelijk de bovenbouw ondersteunen. 
De gymlessen zullen komend jaar verzorgd worden door meester Eric. Hij is bevoegd gymleraar en al 
jaren werkzaam binnen BasisBuren.  
Juf Suzanne zal op maandagmiddag de godsdienstlessen verzorgen aan de midden en bovenbouw.  
Juf Krista is nog 12 uur verbonden aan de Wiekslag. De andere uren zal zij werkzaam zijn op kantoor 
voor BasisBuren. 
Het is een hele lijst voor de kleine school, maar ben blij dat we zoveel ondersteuning hebben, 
waardoor we recht kunnen doen aan de behoefte van de leerling! 

Wie zit er in welke groep komend jaar? 
Groep 1 
Ziva Baegen 
Leroy van den Berg 
Suze de Haas 
Eldrick Jan Kelder 
Femke van Leeuwen 
Jaylinn ten Napel 
Sam Oskam 
Stef Versteegh 
Seger de Vries 
Janne Zondag 

Groep 2 
Thorben Boks 
Luuk Jansen 
Benjamin Noori 
Lucas van Odijk 
Justin van Wijk 

Groep 3 
Anniek Beijer 
Livia van Bemmel 
Desteney vd Berg 
Kenji van de Graaf 
Evelien Janssen 
Macy de Klein 
Nieck van Odijk 
Estelle van Wijk 

Groep 4 
Devon Baas 
Aliene Bosschaart 
Nick Jansen 
Maurice van Laar 
Harm Zondag 

Groep 5 
Izzie Baegen 
Julian Beijer 
Laura de Haas 
Eva van Leeuwen 
Carice Schogt 
Cassandra Weggers 
Virginia Weggers 

Groep 6 
Eline de Haas 
Youri Mol 
Jared Weggers 
Thijmen van Wijk 

Groep 7 
Valerie van Bemmel 
Amber Jansen 
Cas Timmerman 

Groep 8 
Jurian Gerrits 
Nanne Mol 
Marit Peereboom 
Jan Versteegh 



Circusdag donderdag 6 juli 
 
Op de laatste donderdag van het jaar hebben we een thema dag. Deze dag staat in het teken van 
CIRCUS. 
Deze dag zal beginnen om 12 uur! Daarvoor zijn de kinderen vrij! 
We beginnen met een gezamenlijke lunch, dus de kinderen moeten 
wel met een beetje honger op school komen! Daarna gaan we 
allemaal verschillende workshops doen omtrent het circus.  
Om 16.30 uur bent u allemaal uitgenodigd om de echte 
circusvoorstelling bij te komen wonen, want een voorstelling zonder 
publiek, is niet zo leuk!  
Na de voorstelling, zo rond een uurtje of half zes, hebben we dan de 
gezamenlijke barbecue! 
Dit alles zal plaatsvinden in en rondom de gymzaal en het dorpshuis. 

Schoolreisje 
 
Dit jaar gaat groep 1 t/m 8 gezamenlijk naar DRIEVLIET! 
We vertrekken op woensdag 5 juli rond 9.00 uur bij school en zullen rond 17.00 uur weer terug zijn 

op school. Alle kinderen worden uiterlijk 
8.45 uur op school verwacht. 
De kinderen hoeven geen lunchpakket 
mee.  
Droge kleding in een rugzak is wel handig. 
Natuurlijk mag er op deze dag ook wat 
gesnoept worden. 
Ook wat drinken en wat fruit zal goed van 
pas komen op deze lange dag! 
Geld mag mee. Hierbij denken we aan 
maximaal 5 euro. Kinderen zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun spullen. 
De tassen zullen op een centraal punt 
neergelegd worden, waar juf Krista deze 

zal bewaken……… Het noodnummer op deze dag is: 06-30162508 
 



Leerlingen van De Wiekslag wisten 334,25 euro op te halen voor De 
Hond Kan De Was Doen.  
 
Uit de krant: 
Sponsorloop een succes door Maatschappelijke Stage 
ma 19 jun 2017, 11:11   
Rijswijk - Afgelopen weken is er door de leerlingen van groep 5, 6 , 7 en 8 van basisschool De 
Wiekslag uit Rijswijk geld opgehaald voor Stichting De Hond Kan De Was Doen. Deze stichting uit 
Wijk bij Duurstede zamelt geld in en zoekt altijd sponsoren en donateurs om daarmee volwassenen- 
en kinderen met beperking een assistentiehond te 
kunnen geven. De teamtraining wordt door de 
stichting vergoed. 
Twee leerlingen van het Revius Lyceum uit Wijk bij 
Duurstede - Isa Klinckenberg en Ima Jonsson Bakker, 
beiden 14 jaar - hebben deze sponsorloop 
georganiseerd. Ima en Isa deden dit in het kader van 
de Maatschappelijke Stage (M@S)voor hun school; 
daarvoor lopen zij 25-30 uur M@S buiten schooltijd. 
Van presentatie aan de groepen, schrijven van 
brieven aan ouders tot aan het organiseren van het 
sponsorloop rond de Kerk in Rijswijk deden zij 
fantastisch. Het enthousiasme is overgeslagen en de leerlingen van De Wiekslag zijn familie, vrienden 
en buren gaan vragen om een bijdrage. 
Eline van 8 jaar kreeg de eerste prijs, zij wist € 128 in haar eentje op te halen. Zij kreeg bij de 
bekendmaking van de uitslag een paar cadeautjes als dank voor haar inspanningen. De voorzitter van 
de stichting bedankte de leerlingen en de leerkracht van groepen 5 t/m 8 voor hun geweldige inzet. 
De opbrengst van € 334,25 was voor Ima en Isa boven verwachting. Ook Ima en Isa werden hartelijk 
bedankt voor hun inzet. 

Jarige jobs en Jetten 
  
   
 
            
   
 
  

21 juli  Carice  groep 5 
 25 juli  Ziva  groep 1 
  2 augustus Nanne  groep 8 
 11 augustus Laura  groep 5 
 20 augustus Evelien  groep 3 
 22 augustus Eldrick Jan groep 1 
 24 augustus Kenji  groep 3 
 
 

 
 
 


