
Nieuwsbrief februari 2019 
	

 
 
 
 
 
Zorg  
Op dit moment wordt er volop getoetst in alle groepen. Groep 4 tot en met 8 maakt de Cito rekenen 
digitaal op de Chromebook. Ook leerlingen met een dyslexieverklaring worden aangepast getoetst. 
Na het afnemen van de toetsen analyseren de leerkrachten de gegevens op groeps- en 
leerlingniveau. Wat valt op, zijn er aandachtspunten binnen een bepaalde groep of vakgebied? Hoe 
hebben de leerlingen zich individueel ontwikkeld? De directeur en intern begeleider bekijken de 
resultaten op schoolniveau en groepsniveau. Is er een trend zichtbaar in de afgelopen jaren binnen 
een bepaalde groep of vakgebied? Waar liggen de aandachtspunten op schoolniveau en waar 
besteden we aandacht aan binnen de schoolontwikkeling. Vrijdag 22 februari staat een studiedag 
ingepland. Een gedeelte van deze dag gebruiken we om deze gegevens samen te delen en plannen te 
maken voor de komende periode. 
 
 
Nieuwe leerling 
Emilia Kielbasa is deze week gestart in groep 5. We wensen Emilia veel plezier en succes op De 
Wiekslag! 
 
 
Talentenshow 
Op vrijdag 15 februari 2019 organiseren we een talentenshow, waarbij de leerlingen hun eigen talent 
laten zien. Fantastische optredens; zang, dans, muziek etc. U kunt het zo gek niet bedenken! 
Inloop vanaf 10.45 uur. U komt toch ook?! 
 
 

 
 
 



Studiedag 
Op vrijdag 22 februari zijn alle kinderen vrij! Voor hen begint de voorjaarsvakantie dus al op 21 
februari om 15.15 uur. 
Op deze dag gaan de teamleden met elkaar kijken naar de resultaten die zijn behaald met de 
middenmeting van Cito. Hier gaan we het onderwijs voor de tweede helft van dit schooljaar weer 
verder op afstemmen.  
 
Koffie-ochtend 
Maandagochtend 18 februari van 8.30-9.00 uur is er weer een koffie-ochtend. Onder het genot van 
een kopje koffie of thee kunt u als ouder met de directeur en andere ouders van gedachten wisselen 
over verschillende schoolse zaken. 
Geeft u het even door bij juf Lobke als u komt? 
 
Staking 15 maart/Pannenkoekdag 
I.v.m. de staking van 15 maart is de Pannenkoekdag verzet naar vrijdag 22 maart.  
Meer informatie over de staking volgt nog. 
 
Communicatie 
We hebben gemerkt dat de Kletsklasapp niet voldoet aan onze eisen/wensen.  
Samen zijn we aan het onderzoeken op welke wijzen we gaan communiceren met u als ouder. 
 
 
Parkeren 
Het is op sommige momenten weer erg druk met auto’s voor de school. Wij willen u vriendelijk doch 
dringend verzoeken alleen gebruik te maken van de parkeervakken en van de parkeerplaatsen naast 
De Hoekenburg. Ruimte genoeg! 
 
 
 
Jarigen februari 
 
 

  
    

 
      25 februari Anna uit groep 1 

     

 

 
 



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   22 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 
 
 
 
 


