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Het	team	van	De	Wiekslag	wenst	u	allen	een	nieuw	jaar…..	
*bruisend	en	sprankelend*	
*stralend	en	schitterend*	
*gezond	en	gelukkig*	
*zorgeloos	en	prachtig* 

 
 
 
 
Zorg  
Halverwege januari zal in groep 1 tot en met 8 gestart worden met het afnemen van verschillende 
Citotoetsen. We toetsen, zodat we de ontwikkeling van onze leerlingen kunnen volgen. Daarnaast 
geeft het ons inzicht, zodat we naast onze observaties een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de 
leerling. Hierdoor kunnen we het onderwijsaanbod nog beter afstemmen. 
In groep 2 wordt de Cito Taal voor Kleuters en de Cito Rekenen voor Kleuters afgenomen. Aan het 
einde van het schooljaar zullen ook de leerlingen van groep 1 deze toetsen maken. De toetsen die in 
de onderbouw worden afgenomen geven ons zicht op de beheersing van de voorwaarden om te 
leren rekenen, lezen en schrijven. 
In de groepen 3 tot en met 8 worden de toetsen spelling, rekenen en begrijpend lezen afgenomen. 
Voor het technisch lezen worden de AVI en DMT afgenomen. De AVI meet hoe vlot en nauwkeurig de 
leerling de tekst kan verklanken. De DMT geeft inzicht in hoe snel de leerling woorden kan 
verklanken. 
Dit schooljaar hebben we de Cito woordenschat en de Cito begrijpend luisteren aangeschaft. De Cito 
woordenschat gebruiken we om zicht te krijgen op de woordenschatontwikkeling van leerlingen die 
onvoldoende scoren bij de toets begrijpend lezen. Verder nemen we in groep 3 begrijpend luisteren 
af naast de toets begrijpend lezen voor de overgang van het begrijpend luisteren in groep 2 naar het 
begrijpend lezen in de hogere groepen. 
 
 
Rookvrij schoolterrein 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan 
roken. Daarom vinden wij een rookvrij schoolterrein erg belangrijk! Zou u uw sigaretje niet bij school 
maar elders willen opsteken? Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor leerlingen, maar beschermt 
hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.  



Oordopjes 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) een goedwerkende koptelefoon op school heeft/hebben om 
mee op de Chromebooks te werken? Oordopjes mogen ook. Alvast bedankt! 
 
 
Groep 1/2 
Groep 1/2 kan de volgende dingen goed gebruiken: 

- Plastic doppen (van flessen, melkpakken etc.) 
- Lege dozen van videobanden 
- Kapotte (huishoudelijke) apparaten 

 
 
Aanwezigheid juf Lobke 
Vanaf deze week is juf Lobke naast drie dagen voor De Wiekslag ook alvast één dag op De Bloesem 
aan het werk, zodat de overdracht daar goed kan verlopen. Maandag t/m donderdag zijn haar 
werkdagen. De aanwezigheid op beide scholen is wisselend.  
 
 
Jarigen januari 

   
 
 

    
 
13 januari Sophie uit groep 5 
17 januari Dex uit groep 1 
18 januari Julian uit groep 6   
25 januari Leroy uit groep 2 
28 januari Livia uit groep 4 

 
     

 

 
 

 

 

 

 
 



Belangrijke data (deze kunnen gedurende het schooljaar aangevuld worden) 
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 
 
 
 
 


