
Nieuwsbrief december 2018 
 

 
 

 
Ook dit jaar krijgt De Wiekslag weer hoog bezoek 

Sint en zijn Pieten komen om de hoek 
 

3 december is de dag 
Dat ik weer naar dit fijne schooltje mag! 

 
Rond 8.45 uur verschijn ik ten tonele 

Geliefd en bemind door velen 
 

Daarna is iedereen welkom bij de viering in de grote hal 
Mijn schimmel is er niet bij; hij staat in de stal 

 
We maken er een heerlijk feest van 

We zingen en doen dansjes; ik hoop dat ik het nog kan! 
 

Uiteraard wordt er rond 10.00 uur van zoetigheden gesmuld 
Maar een lunch van thuis; daar worden de maagjes pas echt mee gevuld 

 
Geef de kinderen dus ook wat mee 

Dan is iedereen weer tevree 
 

Om 14.00 uur is het tijd om de kids weer op te halen 
Ik word uitgezwaaid; wat zullen ze balen! 

 
Ik hoop u maandag allen te ontmoeten 

Voor nu de hartelijke groeten. 
 
 

Sinterklaas 
 
 

 
 



Nieuwe leerlingen 
In groep 1 heten we Caitlynn van den Berg en Ryghino van de Leemkolk van harte welkom. Veel 
plezier en succes op De Wiekslag! 
Op 11 november is Caitlynn 4 jaar geworden. Nog van harte gefeliciteerd! 
 
Zorg  
AVI en DMT 
De afgelopen weken zijn bij verschillende leerlingen van groep 4 tot en met 8 leestesten afgenomen. 
Naast het afnemen van testen tijdens de midden- en eindmeting vindt voor de leerlingen waarbij de 
leesontwikkeling moeizamer verloopt ook in november en mei een meetmoment plaats. Op dit 
moment zijn de AVI en DMT afgenomen. De AVI meet hoe vlot en nauwkeurig een leerling een tekst 
kan verklanken. De DMT legt de nadruk hoe vlot de leerling afzonderlijke woorden kan verklanken. 
Door het afnemen van de testen volgen we de ontwikkeling van de leerling en bekijken we of het 
aanbod zoals heeft plaatsgevonden nog steeds passend is voor deze leerling. Voor de leerlingen in 
groep 3 vindt de eerste meting plaats in februari. De ontwikkeling van deze leerling wordt intensief 
gevolgd door leestesten uit de methode die we gebruiken. 
 
Sint en Kerst 
Maandag 3 december zal de Sint een bezoek brengen aan De Wiekslag. Lees het gedicht in deze 
nieuwsbrief goed!  
Donderdag 20 december vieren we kerst. De kinderen zijn in de middag vrij!  
Kinderen, ouders en andere belangstellenden zijn vanaf 17.30 uur tot 19.00 uur van harte welkom op 
onze gezellige kerstmarkt. We zorgen voor lekkere hapjes en drankjes, er zijn spelletjes voor de 
kinderen en er is een loterij.  
 
 
Jarigen december 
 

   
 

 
    

2 december Anniek uit groep 4 
4 december Nieck uit groep 4 
6 december Benjamin uit groep 3 
20 december Ryghino uit groep 1 
23 december Lucas uit groep 3 
 

 
   

   
   



Belangrijke data (deze kunnen gedurende het schooljaar aangevuld worden) 
Maandag  3 december  alle groepen  Sinterklaas (continurooster 8.30-14.00 uur) 
Dinsdag  11 december  alle groepen Koffieochtend (8.30-9.00 uur) 
Woensdag 19 december  alle groepen  Portfolio mee naar huis 
Donderdag   20 december  alle groepen  Kerstviering (kinderen zijn in de middag vrij!) 
Maandag  24 december t/m  alle groepen  Kerstvakantie 
Vrijdag   4 januari 
Vrijdag   15 februari  alle groepen  Talentenshow 
Maandag  18 februari   alle groepen  Koffieochtend (8.30-9.00 uur) 
Donderdag  21 februari  alle groepen  Rapport mee naar huis 
Vrijdag   22 februari  alle groepen  Vrij (studiedag) 
Maandag  25 februari t/m  alle groepen  Voorjaarsvakantie 
Vrijdag   1 maart  
Maandag  4 maart t/m  alle groepen  Voortgangsgesprekken 
Vrijdag   8 maart  
Vrijdag   15 maart   alle groepen  Zwerfvuilactie/Pannenkoekdag 
Woensdag   17 april   alle groepen Pasen  
Donderdag 18 april   alle groepen Vrij (studiedag) 
Vrijdag   19 april   alle groepen  Vrij (Goede Vrijdag) 
Maandag  22 april   alle groepen  Vrij (2e Paasdag) 
Vrijdag   26 april   alle groepen  Koningsspelen 
Maandag  29 april t/m  alle groepen Meivakantie 
Vrijdag   3 mei  
Dinsdag  21 mei    alle groepen  Koffieochtend (8.30-9.00 uur) 
Woensdag  29 mei   alle groepen  Vrij (studiedag BasisBuren) 
Donderdag 30 mei t/m  alle groepen  HePivakantie  
Maandag  10 juni      
Woensdag   26 juni   alle groepen  Schoolreis  
Woensdag  3 juli   alle groepen  Vrij (studiedag) 
Maandag  8 juli t/m  alle groepen  Voortgangsgesprekken 
Vrijdag   12 juli      
Vrijdag   12 juli    alle groepen  Bedankmoment 
Dinsdag  16 juli   groep 8  Afscheid 
Woensdag  17 juli    alle groepen  Eindfeest 
Donderdag  18 juli   alle groepen  Continurooster (8.30-14.00 uur) 
Vrijdag   19 juli t/m  alle groepen Zomervakantie 
Vrijdag   30 augustus 
 
 
 
 


