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Vorige week zijn we weer van start gegaan! We
hopen dat jullie van de vakantie hebben
genoten en nu weer net zoveel zin hebben als
wij om aan de slag te gaan. Ook willen we de
nieuwe ouders en kinderen welkom heten op
onze school.
Misschien is het een beetje weggezakt, maar
als uw kind met de fiets komt, wilt u er dan
voor zorgen dat de fiets op de juiste plek wordt
neergezet op het plein. Bij de fietsen van de
leerkrachten mogen geen fietsen staan van de
kinderen. Ook willen we nogmaals
benadrukken dat honden niet zijn toegestaan
op het schoolplein.
We hopen er een mooi, leerzaam en goed jaar
van maken.
Namens het team,
Suzanne Potuijt

Werkweek
Volgende week is het zover: hét kamp in Ter Aar! Een heel fijne, gezellige en onvergetelijke ervaring. De
kampleiding is al druk bezig met de voorbereidingen en het belooft weer een geweldige week te worden.
Op dinsdag 17 september worden de kinderen om 8.10 uur op school verwacht met hun fiets en spullen.
De bagage wordt met een bus vervoerd. We vinden het fijn als enkele ouders willen helpen met het
inladen van de bagage. Rond 8.35 uur hopen we te vertrekken naar Ter Aar.
Op vrijdag 20 september hopen we rond 10.15 uur te vertrekken uit Ter Aar en rond 13.45 uur op school
aan te komen. We geven een update van onze reis en zullen ook een inschatting geven van de
aankomsttijd.
We vinden het belangrijk dat de kinderen veel met elkaar ondernemen en het gezellig hebben met
elkaar. Daarom spreken we af dat er geen elektronische apparaten (telefoon, iPad, muziekspeler,
spelcomputer en dergelijke) worden meegenomen. In geval van nood zijn de groepsleerkrachten altijd te
bereiken. Ook kunt u naar hartenlust post sturen naar het kamphuis!
Wij hopen op een geweldige kampweek! Wij hebben er zin in!
De kampcommissie

Toestemmingsformulier beeldmateriaal

Studiedagen

Maandag heeft elke leerling het toestemmingsformulier voor het
gebruik van het beeldmateriaal ontvangen. U heeft hier tevens
een mail over ontvangen. Wilt u het formulier invullen en zo snel
mogelijk inleveren bij de leerkracht?

Woensdag 13 november
Maandag 9 december
Woensdag 25 maart

Schoolreisje
Op dinsdag 24 september 2019 gaan wij met de kinderen op schoolreis naar Drievliet!
De kinderen worden zoals gewoonlijk om 8.30 verwacht op school. De bus vertrekt ongeveer om
9.00 uur naar Drievliet. Komt u de kinderen uitzwaaien?
De groepen komen op verschillende tijden weer terug op school. Hier onder de verwachte aankomsttijden
bij school:
Groep 1/ 2
15.15 uur
Groep 3/ 4
16.00 uur
Groep 5/ 6
17.15 uur
Deze tijden zijn een indicatie en kunnen afwijken als gevolg van verkeersdrukte.
Van de ouderraad krijgen de kinderen deze dag een appeltje en wat te drinken. De kinderen moeten zelf
een lunch en drinken meenemen.
Wilt u de kleding goed aanpassen aan het weerbericht. Let op: de kinderen moeten zelf hun tas en
(regen)kleding bij zich dragen deze dag.

Hoera een jongen!
Hieperdepiep hoera! Afgelopen juli is juf Sanne
bevallen van een zoon: Boaz. We willen Sanne
en Valentijn hartelijk feliciteren met de
geboorte van Boaz.

Website
Op onze website, www.cbsdewiekslag.net,
vindt u de nieuwe schoolgids en de
jaarkalender van De Wiekslag. Wij hebben
ervoor gekozen de gids alleen digitaal te
verspreiden. Mocht u toch een papieren
exemplaar willen, dan kunt u die opvragen bij
de directie. Onze jaarkalender staat ook op de
website. Daar kunt u alle al geplande
activiteiten zien. Wilt u er wel rekening mee
houden dat er eventueel nieuwe activiteiten in
komen te staan? Ook kan een activiteit soms
van tijd of datum wisselen. Op de website
vindt u ook de fotoalbums van de groepen.
Vorig schooljaar heeft u hier een inlog van
gekregen. Als u deze niet meer heeft kunt u de
code opvragen bij juf Melanie.

Kinderboekenweek
Van 2 tot 13 oktober is de Kinderboekenweek.
Dit jaar is het thema ‘Reis je mee?’. Gedurende
deze week besteden we in de klassen extra
aandacht aan boeken en lezen. Op deze manier
willen we kinderen stimuleren tot lezen, want
lezen is leuk!
Boekenactie
Als u tussen 2 en 13 oktober een kinderboek
koopt bij de Bruna en uw bon inlevert op
school, kunnen wij voor 20% van het
totaalbedrag kinderboeken uitzoeken. Er zit
een Bruna in Zoetermeer. U kunt uw bonnen
tot 18 oktober inleveren bij juf Ariëla in groep
3.

Contactpersoon
Op De Wiekslag is juf Helga de contactpersoon.
Kinderen kunnen bij haar terecht als er zorgen
zijn. Juf Helga heeft zich in elke klas voorgesteld,
zodat de kinderen weten bij wie ze terecht
kunnen.

Kinderen wegbrengen
Bij de groepen 1 en 2 mogen de ouders de
klassen in. Bij groep 3 mogen de ouders tot de
herfstvakantie de klassen in. Van de kinderen uit
de andere groepen wordt verwacht dat de
kinderen zelfstandig naar hun groep gaan.

Week tegen het pesten
De week tegen het pesten is van 23 tot en met
27 september. Dit jaar is het thema: wees een
held, met elkaar. Iedereen die een positieve
bijdrage levert aan de groep is een held: de
leraar én de leerlingen! Op CBS De Wiekslag
koppelen we de week tegen het pesten aan de
Kanjertraining. Gedurende deze week worden
er oefeningen gedaan om de band tussen de
leerlingen onderling en tussen de leerlingen en
de leerkracht te versterken en om het pesten
tegen te gaan.

SOS-formulier
Sommige leerlingen hebben een allergie,
aandoening of ziekte waarvan het goed is dat
school op de hoogte is.
Vooral wanneer er bij uw zoon/ dochter
speciale medicatie gegeven moet worden en/of
op specifieke wijze gehandeld moet worden.
Indien u vorig jaar deze formulieren voor uw
kind heeft ingevuld, zitten ze bij ons in het
systeem en worden ze komend schooljaar in de
nieuwe groep gebruikt.
Alleen als er wijzigingen zijn is het goed als u
een nieuw formulier invult en bij mij inlevert.
Mocht u het “oude” formulier nog even willen
bekijken, dan ligt het bij mij ter inzage.
Mocht u door dit berichtje bedenken dat het
invullen van een SOS en medicatieformulier
voor uw kind verstandig is, dan kunt u een
nieuw exemplaar bij mij ophalen.
Vriendelijke groeten,
Conny Bijwaard (IB)

De startviering
Afgelopen woensdag 4 september vond de startviering van CBS De Wiekslag en CBS De Poort voor
het schooljaar 2019 - 2020 plaats. De "Open Hof" had zijn deuren voor ons opengezet. Bij deze
nogmaals onze dank hiervoor!
In een lange vrolijke stoet gingen de kleuters en groep 3 en 4 wandelend naar CBS De Poort om daar
de kinderen van de onderbouw op te halen. Juf Suzanne opende de viering die het thema had "Wie
ben jij?" Juf Roos en Juf Magdalena (leerkrachten van CBS De Poort) hebben samen een toepasselijk
en leuk toneelstuk over het thema opgevoerd. Dit werd door de kinderen ademloos gevolgd. De
viering werd afgesloten met het lied: "Je mag er zijn".
Na deze viering vond er nog een viering voor de bovenbouw, van beide scholen, plaats. Ook tijdens
deze viering werd enthousiast door de kinderen meegezongen.

Leerlingenraad
Binnenkort kunnen leerlingen van groep 5 t/m groep 8 zich
weer verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Zij
vertegenwoordigen alle leerlingen en komen namens de
leerlingen met voorstellen, denken mee over het onderwijs
en alles wat daarmee te maken heeft.

Schoolfoto
Heeft u de schoolfoto
van uw kind(eren) al
besteld?

Week van de opvoeding
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de hele
week, van maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober, in het teken van opvoeden en
ouderschap. Wat is een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet
het met je? De Week wordt ieder jaar georganiseerd om ouders te stimuleren met elkaar in
gesprek te gaan en hun eigen omgeving te betrekken. Zo voelen zij zich eerder gesteund en krijgen
zij het gevoel dat zij er niet alleen voor staan. Denk aan buren, vrienden, de school en lokale
opvoedprofessionals zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het thema van dit jaar: hand in
hand. Hand in hand met ouders of opvoeders, spelen ook de school, sportvereniging, buren,
vrienden en familie een rol in de opvoeding van het kind. Zij vormen samen de omgeving waarin
kinderen opgroeien en worden opgevoed. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.weekvandeopvoeding.nl

Speculaaspoppenactie
De “Stichting Hulp Letland” vierde in 2018 haar 25-jarig bestaan en dit jaar proberen we,
samen met onze leerlingen van “de Wiekslag” ook van deze speculaaspoppenactie weer een
groot succes te maken. Al jaren ondersteunt de Stichting projectmatig, scholen, 2
ouderencentra in het oosten van Letland en een kinderziekenhuis in Riga. Zo werden o.a.
computers aan de school in Straupe geleverd. Rond de feestdagen maakt deze Stichting het
mogelijk om met de opbrengst van de speculaaspoppen voor kinderen en ouderen, met Kerst
en Pasen, iets extra’s te doen.
Vanuit de speculaaspoppenactie 2018, werden de kerstvieringen in de diverse projecten
ondersteund en konden de kinderen, iets van onze Hollandse “warmte” ervaren.
Daarnaast werden de kinderen van diverse projecten, in 2019, voorzien van gebruikte en
nieuwe zomer en winterkleding. Vele kilo’s kleding, vonden hun weg naar de diverse projecten.
De kinderen zijn erg blij dat ze in plaats van 2e hands kleding nu ook nieuwe kleding krijgen.
Deze kleding wordt door een groot concern, gratis, aangeleverd.
Ook dit jaar is de actie weer bedoeld voor de kerstvieringen met de kinderen op diverse
scholen. Daarnaast zal weer een feestelijke kerstmaaltijd worden georganiseerd voor de 40
ouderen in het bejaardencentrum in Ludza en de 47 ouderen en invaliden in Rezekne.
In 2018 verkochten we als school weer een groot aantal speculaaspoppen, wat ten goede kwam
voor aan de aankoop van bijzondere materialen voor onze school
We hopen dat er dit jaar weer een mooie opbrengst zal zijn!
Doet u dit jaar weer mee?

U kunt een speculaaspop van 500 gram, met amandelen,
in cadeauverpakking kopen. Dit is bijvoorbeeld leuk om weg te geven of zelf rond 5 december
op te eten. De speculaaspop wordt u aangeboden voor €4,- Na aftrek van de kosten van de
bakkerij gaat € 0.85 per pop naar “De Wiekslag” en ook € 0.85 naar de “Stichting Hulp Letland
“ter ondersteuning van de diverse projecten.
Vanaf 30 september ontvangt uw kind een bestellijst. Deze lijst kan tot uiterlijk 31 oktober weer
op school ingeleverd worden. De speculaaspoppen worden in november geleverd op school. U
kunt bijvoorbeeld ook speculaaspoppen voor een bedrijf of sportvereniging bestellen.

