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Wie in welke groep? 
Dit schooljaar is er een aantal nieuwe kinderen op De Wiekslag gekomen. In onderstaand overzicht 
kunt u zien wie in welke groep zit. 
Groep 1  
Anna van Laar  
Dex Laponder 
Sam Oskam 
 

Groep 2  
Ziva Baegen 
Leroy van den Berg 
Suze de Haas 
Femke van Leeuwen 
Jaylinn ten Napel 
Stef Versteegh 
Janne Zondag 

Groep 3  
Thorben Boks 
Luuk Jansen 
Benjamin Noori 
Lucas van Odijk 
Ivanildo van de Leemkolk 
Justin van Wijk 

Groep 4  
Anniek Beijer 
Livia van Bemmel 
Desteney van den Berg 
Isa Broekhuizen 
Kenji van de Graaf 
Evelien Janssen 
Macy de Klein 
Nieck van Odijk 
Gilano van de Leemkolk 
Estelle van Wijk 
 

Groep 5  
Devon Baas 
Aliene Bosschaart 
Anna van Elferen 
Silvy Hilckmann 
Nick Jansen 
Maurice van Laar 
Sophie van Zoelen 
Noami Vermeij 
Harm Zondag 

Groep 6 
Izzie Baegen 
Julian Beijer  
Laura de Haas 
Destiny Hendriksen 
Eva van Leeuwen 
Carice Schogt 
Jarl van Dam 
Luciano van de Leemkolk 
Cassandra Weggers 
Virginia Weggers 

Groep 7 
Eline de Haas 
Youri Mol 
Jared Weggers 
Thijmen van Wijk 

Groep 8  
Valerie van Bemmel 
Tatum Blom 
Amber Jansen 

 
 
Schoolfruit 
In week 46 (12 november) start de levering van het schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag 
krijgen de kinderen een stuk groente of fruit aangeboden. Op maandag en dinsdag moet er wat 
meegenomen worden van thuis. Dit mag koek/fruit zijn. 
	
Ontruimingsoefening 
Op maandagochtend 15 oktober hebben we een ontruimingsoefening gedaan. De bel, om brand in 
het kopieerhok te melden, werd geluid om 09:41.00 uur. 
Alle leerkrachten en leerlingen zijn rustig door de aangegeven uitgangen naar buiten gegaan en 
hebben bij de aangegeven verzamelplaats gewacht op verdere instructies van de BHV-ers. Om 
09:43.55 uur was iedereen veilig buiten!  
Wij zijn erg blij met het goede verloop en zullen dit schooljaar nogmaals een ontruimingsoefening 
plannen. 
 
Nationaal schoolontbijt 
Goed nieuws! Onze school is weer ingeloot voor het nationaal schoolontbijt op 7 november. 
Ontbijten thuis is deze ochtend dus niet nodig! Graag bord, bestek en beker mee in een plastic tas! 
We zouden het erg leuk vinden als alle kinderen in pyjama naar school willen komen. Mochten de 
leerlingen in de bovenbouw dat wat minder vinden, misschien wil je dan wel een badjas aan of een 
paar lekkere sloffen! Meer informatie over het ontbijt vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 



Zorg  
Twee kinderen in groep 4. De één vraagt weinig aandacht, de ander vraagt meer aandacht. Gaat het 
goed met hen? Hebben ze misschien extra ondersteuning nodig of ontwikkelen ze zich goed genoeg 
met de begeleiding die wordt geboden? Hun leerkracht kan deze vraag hebben, net als u die mogelijk 
heeft over het functioneren van uw kind. Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Een rustig 
meisje dat goed meekomt in de groep en een leuke jongen die veel vrienden heeft en daar ook wel 
eens ruzie mee maakt. Toch is het voor deze kinderen wel goed als de leerkracht eens verder kijkt. 
Dat kan met ZIEN!. 
ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de leerkrachten. Aan de hand van 
een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotioneel functioneren van een kind in kaart brengen. 
Erna volgen suggesties voor de leerkracht over hoe hij de groep of een kind extra zou kunnen 
ondersteunen. 
Kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen ook zelf een vragenlijst invullen. Door hun antwoorden 
krijg je als leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het zijn omgeving, de 
omgang met zijn klasgenoten of de leerkracht beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt vaak ook de 
aanleiding voor een mooi gesprek: waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij 
daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen? 
Het afgelopen schooljaar heeft het team scholing gevolgd voor het werken met Zien! Voor de eerste 
periode van dit schooljaar betekent dit dat de leerkrachten de leerlingen gaan observeren en dit in 
gaan voeren in het systeem. Daaropvolgend volgen groepsbesprekingen om met de leerkrachten en 
intern begeleider te kijken op welke wijze de leerkracht de groep of individuele leerling kan 
ondersteunen. 
 
Sint en Kerst 
Maandag 3 december zal de Sint een bezoek brengen aan De Wiekslag. Op dinsdag 27 november 
mogen de kinderen hun schoen zetten op school.  
Donderdag 20 december vieren we kerst. Meer info over deze vieringen volgt snel! 
Vrijdag 16 november (11.00-12.30 uur) wordt er versierd voor Sint. Donderdagavond 6 december 
brengen we de school in kerstsfeer. Een aantal ouders heeft zich al opgegeven om te helpen; heel 
fijn! Heeft u zich nog niet opgegeven, maar wilt u toch helpen versieren? Zet uw naam op de 
hulpouderlijst in de hal of geef het even door aan de groepsleerkracht! 

Jarigen november 
 

   
 

 
 
11 november Aliene uit groep 5 
11 november Suze uit groep 2 
13 november Thijmen uit groep 7 
19 november Femke uit groep 2 
23 november Gilano uit groep  4  
27 november Silvy uit groep 5  
28 november Luciano uit groep 6  

 
   

   
   



Belangrijke data (deze kunnen gedurende het schooljaar aangevuld worden) 
Woensdag  7 november   alle groepen  Nationaal Schoolontbijt 
Woensdag  28 november  alle groepen  Koffieochtend (8.30-9.00 uur) 
Maandag  3 december  alle groepen  Sinterklaas (continurooster 8.30-14.00 uur) 
Woensdag 19 december  alle groepen  Portfolio mee naar huis 
Donderdag   20 december  alle groepen  Kerstviering 
Maandag  24 december t/m  alle groepen  Kerstvakantie 
Vrijdag   4 januari 
Vrijdag   15 februari  alle groepen  Talentenshow 
Woensdag  20 februari   alle groepen  Koffieochtend 
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  
Woensdag  22 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 
 
 
 
 


