
 
 

Nieuwsbrief mei 2018 
 

 

Nieuwe	leerling		
In groep 7 is Tatum Blom gestart. Wij wensen Tatum heel veel plezier en succes bij ons op school! 
 
	
Penningmeester	OC	
De Oudercommissie van De Wiekslag is op zoek naar een nieuwe penningmeester!  
Aanmelden kan bij Miriam Zondag.  

Nieuw	gezicht…	
Beste kinderen en ouders van de Wiekslag 
Mijn naam is Marleen Driessen. Samen met mijn man en mijn 2 lieve kinderen Just en Kee woon ik in 
Druten. Ik ben sinds februari werkzaam als IB’er binnen BasisBuren.  
Het resterende gedeelte van dit schooljaar neem ik de IB-taken van Laura van Wijk over.  
Ik zal veelal op donderdag op de Wiekslag te vinden zijn. Mijn overige werkdagen vul ik in met IB-
taken op basisschool de Regenboog in Ingen.  
Mochten er vragen zijn, loop dan gerust even binnen. 
 
	
MR 
Op maandag 16 april is er weer een mr-vergadering gehouden. Diverse onderwerpen zijn besproken 
in deze vergadering. Zo is er gesproken over de schoonmaak op school. Gezien de slechte kwaliteit 
van de schoonmaakwerkzaamheden de afgelopen tijd is er een klacht ingediend bij het 
schoonmaakbedrijf. Er heeft inmiddels een steekproef plaatsgevonden waarbij de werkzaamheden 
inderdaad zijn afgekeurd. Binnenkort zal er een hermeting uitgevoerd worden. Vanuit de 
oudergeleding is voorgesteld om enkele keren per jaar een aantal ouders schoonmaakwerk te laten 



verrichten dat er bij de reguliere schoonmaak vaak bij inschiet. Dit hoeft niet veel tijd te kosten, in 
een uur tijd kan er met een aantal mensen heel wat gedaan worden.  
Verder is er besproken hoe er omgegaan moet worden met het uitblijven van de betaling van de 
vrijwillige ouderbijdrage. We willen namelijk voorkomen dat er een soort roddelcircuit ontstaat over 
deze bijdrage, dit komt de sfeer tenslotte niet ten goede. Wel is het zo dat de kosten daadwerkelijk 
gemaakt worden en wij ervanuit gaan dat iedere ouder begrijpt dat indien zijn/haar kind meedoet 
aan activiteiten daar een kostenplaatje aan vast zit. Wij hopen dan ook dat ieder daar zijn 
verantwoordelijkheid in neemt en in het geval van financiële problemen kan er altijd contact 
opgenomen worden met Lobke en zal er naar een passende oplossing gezocht worden.  

Tot slot is er nog gesproken over het verwachte leerlingaantal op 1 oktober aanstaande in 
combinatie met onder meer de formatie en schooloverschrijdende financiële kwesties. Dit is onder 
meer een onderwerp dat in de GMR besproken wordt en waar wij als MR onze input voor aan 
kunnen leveren. 

De volgende en waarschijnlijk laatste mr-vergadering van dit schooljaar is gepland op 28 mei 2018. 
Mocht u nog input hebben voor deze vergadering dan verneem ik dat graag.  

Andrea Beijer-Begthel, voorzitter oudergeleding MR 

Koningsspelen	
Op vrijdag 20 april was het dan zover; de jaarlijkse Koningsspelen stonden op de planning! 
Dit jaar heeft OBS De Wiekslag uit Rijswijk de krachten gebundeld met OBS De Klepper uit Zoelmond 
om samen een prachtige sportdag te organiseren voor alle kinderen van beide scholen.  
De zon scheen die dag volop en het was al erg warm voor april. De kinderen, het team en de 
hulpouders van de scholen werden ontvangen op het terrein van OBS De Klepper, waar de sportdag 
plaatsvond. 
De kinderen hebben in gemengde groepjes gestreden bij diverse sportactiviteiten zoals; 
straathockey, sprinten, zaklopen, touwtrekken etc. Natuurlijk werd er tussendoor ook nog flink 
gezongen en gedanst op ‘Fitlala’ van Kinderen voor Kinderen. 
Aan het einde van de ochtend stond er een heerlijke koningslunch klaar voor de kinderen.  
Al met al was het een zeer geslaagde en sportieve ochtend! Alle hulpouders weer heel erg bedankt 
voor jullie inzet! 

Schoolvoetbal	
Op woensdag 16 mei is het schoolvoetbaltoernooi voor de bovenbouw op de voetbalvelden van 
Maurik. De middenbouw speelt op 23 mei. 
Het wedstrijdschema van 16 mei (6/7/8) is al bekend. 
 
13:00 - 13:15 BOOGERD 1 X WIEKSLAG 1  
13:00 - 13:15 DERKSENSCHOOL 1 X HOEKSTEEN 1  
13:40 - 13:55 REGENBOOG 1 X BOOGERD 1  
14:00 - 14:15 WIEKSLAG 1 X DERKSENSCHOOL 1  
14:00 - 14:15 REGENBOOG 1 X HOEKSTEEN 1  
14:40 - 14:55 BOOGERD 1 X DERKSENSCHOOL 1  
15:00 - 15:15 WIEKSLAG 1 X HOEKSTEEN 1  
15:00 - 15:15 DERKSENSCHOOL 1 X REGENBOOG 1  
15:40 - 15:55 HOEKSTEEN 1 X BOOGERD 1  
15:40 - 15:55 REGENBOOG 1 X WIEKSLAG 1  
 
Komt u de voetballers ook aanmoedigen? 
 
Groep 6/7/8 mag deze woensdag om 12.00 uur naar huis i.v.m. de tijd van de eerste wedstrijd. 



Formatie	
Op dit moment wordt er op BasisBuren-niveau bekeken welke leerkrachten er op welke school 
ingezet kunnen worden. Natuurlijk hebben de leerkrachten hier ook hun eigen stem in. 
We kunnen al wel vertellen dat we volgend jaar weer met 3 groepen kunnen draaien. 
De 3 groepen zullen als volgt worden ingedeeld: 
Groep 1/2: zal starten met 11 leerlingen en in de loop van het jaar op ongeveer 15/16 leerlingen 
komen. 
Groep 3/4/5: 20 leerlingen 
Groep 6/7/8: 15 leerlingen 
Wanneer we weten wie voor welke groep staat, hoort u dat zo snel mogelijk van ons. 

Vakantierooster	2018-2019	
Herfstvakantie   22-10 t/m 26-10 
Kerstvakantie   24-12 t/m 04-01 
Voorjaarsvakantie  25-02 t/m 01-03 
Goede Vrijdag en Pasen  19-04 t/m 22-04 
Meivakantie   29-04 t/m 03-05 
Hemelvaart en Pinksteren 30-05 t/m 10-06 
Zomervakantie   22-07 t/m 30-08 
 
Studiedagen 2018-2019: 
Vrijdag 22-02 
Donderdag 18-04 
Woensdag 29-05 
Woensdag 10-07  
 

Jarige	Jobs	en	Jetten	
 
           
   

    
8 mei Luuk uit groep 2   

    13 mei Valerie uit groep 7 
    14 mei Youri uit groep 6  
    22 mei Cassandra uit groep 5 
    22 mei Virginia uit groep 5 
    22 mei Jared uit groep 6  
    31 mei Stef uit groep 1 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

         



Belangrijke	data	(deze	kunnen	gedurende	het	schooljaar	aangevuld	
worden)  
Woensdag  9 mei   alle groepen  Vrij (studiedag) 
Donderdag 10 mei    alle groepen  Vrij (Hemelvaart) 
Vrijdag   11 mei    alle groepen  Vrij  
Woensdag  16 mei   bovenbouw Schoolvoetbaltoernooi 
Maandag  21 mei    alle groepen  Vrij (2e Pinksterdag) 
Dinsdag  22 mei    alle groepen  Vrij (studiedag) 
Woensdag  23 mei                             middenbouw Schoolvoetbaltoernooi   
Woensdag  23 mei t/m  groep 6/7/8 Kamp 
Vrijdag   25 mei   
Vrijdag   25 mei    groep 1 t/m 5  Vrij 
Woensdag  6 juni   alle groepen  Schoolfotograaf 
Woensdag  13 juni   alle groepen Koffieochtend (8.30-9.00 uur) 
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  Laatste lesdag  

Continurooster (8.30-14.00 uur) 
Vrijdag   13 juli t/m  alle groepen Zomervakantie 
Vrijdag   24 augustus 


