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CITO

Belangrijke data:
Vanaf 15
jan
23 jan
27 jan
30 t/m
31 jan
10 t/m
12 feb
10 feb
15 feb
24 t/m
28 feb
26 feb

CITO afname.
Schoolmaatschappelijk werk
aanwezig.
Start muzieklessen groepen 1 t/m
4.
Staking, school gesloten.
Voortgangsgesprekken.
Start muzieklessen groep 5 t/m 8.
Zwemkampioenschappen.
Voorjaarsvakantie.

In januari starten we met de afname van de
CITO-toetsen. De toetsen hebben als doel de
ontwikkeling van de kinderen in kaart te
brengen en de opbrengsten van het onderwijs
op individueel, groeps- en schoolniveau te
volgen op basis van landelijke normeringen.
Eind januari zijn de meeste toetsen afgerond en
gaan de leerkrachten aan de slag met het
proces van evalueren en het opstellen van
nieuwe groepsplannen. Tijdens de volgende 10minutengespreksavonden doen we u verslag
van de toetsresultaten. De eindtoets voor
groep 8 vindt plaats in april.

Tafeltennistoernooi.

Voortgangsgesprekken
Op 7 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
De 10-minutengesprekken zullen plaatsvinden op maandag 10 februari, dinsdag 11 februari en
woensdag 12 februari. Vanaf groep 4 voeren we graag de gesprekken met de kinderen erbij.
De datum en het tijdstip van het 10-minutengesprek kunt u wederom zelf inplannen in de
Parro-app. Dit kan vanaf 22 februari.

Parkeren
We merken dat er met enige regelmaat auto’s
verkeerd geparkeerd worden bij het
wegbrengen en ophalen van de kinderen. Dit
levert gevaarlijke situaties op rondom school.
We willen u daarom verzoeken om gebruik te
maken van de parkeervakken. De komende
periode wordt hier extra op gecontroleerd.

Staken
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari as. is de
school gesloten i.v.m. staken.

De Nationale Voorleesdagen

Schoolzwemkampioenschappen

Van 22 januari t/m 1 februari zullen de Nationale
Voorleesdagen plaatsvinden. De leerkrachten lezen
deze periode extra lang voor uit een kinderboek om
zo de kinderen te enthousiasmeren en om het
belang van lezen en voorlezen over te brengen. Op
woensdag 22 januari hebben we het Nationaal
Voorleesontbijt in de groepen 1 t/m 3 gehad. Het
voorleesontbijt is gesponsord door plaatselijke
ondernemers bakker Ammerlaan en keurslagerij De
With. Ook de ouderraad was van de partij. De
kleuters hebben deze dag ook deelgenomen aan
een workshop van de bibliotheek. Het prentenboek
van het jaar: ‘Moppereend’, stond centraal.

Op zaterdag 15 februari 2020 worden weer
schoolzwemkampioenschappen georganiseerd.
CBS De Wiekslag is de trotse titelverdediger.
Dit jaar hopen wij ook op veel aanmeldingen uit
de groepen 3 tot en met 8! Eén team wordt
gevormd door een kind uit iedere groep. De
zwemdiploma’s A en B zijn verplicht. Meer
informatie volgt in de komende weken.
Aanmelden kan via Nancy Brewster
(ouderraadslid): mara_brewster@hotmail.com,
onderwerp schoolzwemwedstrijd 2020, o.v.v.
voor- en achternaam, kind en groep. We hopen
op veel aanmeldingen!

Tafeltennistoernooi
In de voorjaarsvakantie zal op woensdag 26 februari 2020 het Combat scholieren tafeltennistoernooi
worden gehouden. Ook dit jaar kunnen kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van CBS De Wiekslag zich opgeven
voor dit toernooi. De groepen 5 en 6 spelen van 09.30 tot 12.15 uur en de groepen 7 en 8 spelen van 13.30tot 17.00 uur. Alle deelnemers spelen de hele ochtend of middag tafeltennisvormen en wedstrijden.
Inschrijven is mogelijk via www.ttvcombat.nl. Elke deelnemer ontvangt een week van tevoren een
deelnamebewijs waarop belangrijke informatie staan. Verdere informatie kunt u opvragen bij Jaap
Haagsma. Tel:. 06-15036086 of email jhaagsma@telfortglasvezel.nl. Er is mogelijkheid om te oefenen op
woensdag 12 en 19 februari as. Vanaf 19:00.

Van de ouderraad
De Ouderraad kijkt met een goed gevoel terug op de leuke activiteiten in de eerste helft van het jaar. Na de
gezellige en geslaagde sinterklaasviering, volgde de kerstperiode. Met ruim 200 kinderen hebben we in de
aula mooie kerststukjes gemaakt. Alle kinderen gingen trots met een mooie creatie naar huis. Ook het
kerstdiner in de klas was zeer geslaagd. Op creatieve kerstbomen hadden de kinderen hun gerecht ingevuld.
De school was mooi versierd en de kinderen werden verwelkomd op het prachtig verlichte schoolplein met
kerstliederen uit een heus draaiorgel. En wat heeft iedereen zijn best gedaan; heerlijke geuren van
dampende schalen, creatieve gerechten en heerlijke toetjes vulden de school, terwijl ouders, onder het
genot van een hapje en een drankje, gezellig kletsend met elkaar het jaar afsloten. En dan is het alweer
2020. De OR zit natuurlijk niet stil. De volgende activiteiten staan alweer gepland, zoals de projectavond, het
paasontbijt en de avondvierdaagse. Dus ook in de tweede helft van dit schooljaar kunnen de kinderen
genieten van gezellige en actieve activiteiten.
Groeten,
Ouderraad

Muziekles
Binnenkort starten de muzieklessen verzorgd door Jay’s Place voor alle groepen. De groepen 1 tot en met 4
krijgen wekelijks een klassikale les aangeboden. Groep 5 tot en met 8 krijgen wekelijks een les aangeboden
met een zelfgekozen instrument. We kijken uit naar leerzame lessen!

