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Voorwoord  
 

Beste ouder(s), verzorger(s) 
 
Afgelopen maand hebben we Pasen gevierd. Alle kinderen hebben iets lekkers meegenomen 
waardoor er een heel feestelijke brunch was. De ouders van de OC hebben gezorgd voor feestelijke 
aankleding in de groepen en voor een gekookt eitje voor ieder kind.  Zelf werd ik door de kinderen in 
groep 3 uitgenodigd om mee te brunchen. Dat was erg gezellig en lekker! ’s Ochtends hebben alle 
groepen kunnen genieten van een muzikale voorstelling over het paasverhaal. Vanuit het muziekstuk 
van de componist Bach (de Matthäuspassion) werd het verhaal van de kruisiging van Jezus met behulp 
van instrumenten en attributen verteld. Vanuit onze katholieke identiteit willen we de kinderen een 
gemeenschappelijk kader meegeven. Vanuit het christendom proberen we zoveel mogelijk de 
verbinding te leggen met andere godsdiensten en levensbeschouwelijke stromingen. De afgelopen 
periode zijn we op school aan de slag gegaan met techniek en met het onderwerp lentekriebels. Dit 
heeft geleid tot veel kennis over het menselijk lichaam.  
 
De kinderen hebben die kennis met elkaar gedeeld d.m.v. presentaties. In dit wijzernieuws leest u  
een aantal quotes en verslagen terug over de week van de lentekriebels en over de actie “wandelen 
voor water” waaraan de kinderen van groep 7 en 8 hebben meegedaan. De actie heeft 400 euro 
opgeleverd! De opbrengst gaat naar de stichting AMREF Flying doctors. Wij zijn trots op de inzet van 
de kinderen! Op de studiedagen zijn we met het team aan de slag gegaan met een aantal 
onderwerpen. Zo hebben we samen gekeken naar de resultaten van de kinderen. We streven ernaar 
om ons onderwijs steeds verder te verbeteren door te kijken wat goed gaat en wat beter kan en 
daarop aanpassingen te doen. Het afgelopen jaar zijn er nieuwe leerkrachten en een nieuwe 
schoolleider bij het team gekomen. Dat maakt het belangrijk om te praten over de teamcultuur en hoe 
we met elkaar willen werken.  
 
Zo hebben we de afspraken rondom zelfstandig werken aangescherpt en afspraken gemaakt over de 
speerpunten voor volgend schooljaar. Een aantal ouders hebben me gevraagd of er al nieuws was 
over de sollicitatieprocedure rondom het schoolleiderschap. Ik zal hierover op korte termijn een apart 
bericht uit doen. Zijn er ouders die het leuk vinden om een stukje te schrijven voor de volgende 
Wijzernieuws? Geeft u dit even door via marcia.van.roo@ksu-utrecht.nl. Het zou mooi zijn als de 
Wijzernieuws van ons allemaal wordt. De tijd gaat snel want de voorjaarsvakantie staat al weer op de 
stoep. Namens het team wil ik u allen alvast een hele fijne meivakantie wensen! 
 
Marcia van Roo 
Schoolleider a.i. 
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Voor de agenda  
 

20 april     Koningsspelen 
27 april     Koningsdag – Iedereen vrij  
30 april – 11 mei   Meivakantie 
14,15 en 16 mei   Kamp groep 8 
15 mei     Start Ramadan 
21 mei     2e Pinksterdag – Iedereen vrij  
22 mei     Praktijk examen verkeer groep 8 
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Deze maand zijn jarig: 
 

3  Asmae el Harrachi  groep 6 
4  Daylin van Basten  groep 5 
9  Yassine Ben Amar  groep 2 
12  Sarah Asanovski  groep 5 
12  Ilyza Stooker   groep 7 
15  Bilal Bourdif   groep 3 
17  Ravi Maas   groep 5 
20  Selene Nijburg   groep 6 
26  Nora Ouzil   groep 7 
28  Courtney Visser  groep 8 
 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

Schoolvoetbaltoernooi 
 

Op de woensdagen 14 en 21 maart was het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de bovenbouw weer. Op de eerste 
woensdag trapten de jongens en meisjes van groep 7/8 af. Het was schitterend weer en iedereen kon al gauw 
beginnen. De jongens zaten in een zeer sterke groep, waarbij de eerste wedstrijden net verloren werden en de 
laatste tegenstander een maatje te groot was. De meiden hadden meer kans op doorgaan naar de halve finales. 
Maar werden helaas uiteindelijk derde na een winstpartij, twee gelijke spelen en een verloren wedstrijd. Aan het 
einde van de dag was de prijsuitreiking, waarbij de jongens toch nog met een gigantische beker naar huis gingen 
omdat zij de sportiviteitsprijs hadden gewonnen! Ontzettend goed gedaan. 
 

Op 21 maart gingen de jongens en meisjes van groep 5/6 in de aanval. De jongens wonnen de eerste wedstrijd! 
Maar kregen daarna wel hele sterke tegenstanders tegenover zich waardoor er helaas met twee keer verliezen werd 
afgesloten. Gelukkig konden zij nog wel de meisjes aanmoedigen! Want die wonnen al hun groepswedstrijden en 
gingen door naar de finalegroep. Hierin kregen ze veel kansen, maar maakte zij ze net niet af. Met een verliespartij 
en een gelijkspel werden zij uiteindelijk derde van de dag. Iedereen op deze dagen ontzettend bedankt voor het 
meedoen, kijken, aanmoedigen en begeleiden van de teams! Het waren super leuke dagen. 
 
Met vriendelijke groet,   
Jorn Herber    
Vakdocent Bewegingsonderwijs 

 

Personeel  
 
We zijn heel blij om te melden dat wij een nieuwe collega 
hebben gevonden in Susanne Koot. Zij heeft een tijdelijk 
contract bij de KSU gekregen voor het zwangerschapsverlof 
van juf Marloes. We wensen juf Susanne veel plezier en succes 
hier op de Wijzer. Voor groep 8 hopen we binnenkort te 
kunnen melden dat er een geschikte kandidaat is gevonden. 
 

Een paar collega’s krijgen nu ook te maken met de griepgolf, 
meester Alex is net hersteld, meester Frank en juf Marianne 
nog niet.  
 

Juf Lisa pakt vanaf volgende week haar normale werk weer op 
als onderwijsassistent. 
 

Juf Pauline werkt nog steeds verder aan haar herstel en 
wanneer ze zover is zal zij terugkomen om te rehabiliteren. 
 

 
 

Beste ouders 
 
Na de meivakantie heb ik de eer en het genoegen om de groep van Marloes over te  
nemen als zij met zwangerschapsverlof gaat. Ik ben Susanne, 21 jaar werkzaam in het  
onderwijs. Voornamelijk met jonge kinderen. Zelf heb ik 3 volwassen kinderen,  
2 dochters en een zoon.  
 
Mijn oudste dochter heeft ook 2 zonen waar ik de trotse oma van ben!  
Ik woon in Maartensdijk samen met mijn man, 2 honden, 4 katten en verderop in de straat  
staat mijn paard bij een boer. Mijn man houdt ook kippen dus het is net een kleine kinderboerderij. Naast dat ik mijn 
werk met kinderen erg leuk vind, houd ik ook van buiten zijn, lezen, puzzelen, muziek, dansen, toneelspelen en 
tekenen. Ik verheug me op mijn werk bij Wijzer aan de Vecht en een ontmoeting met jullie en jullie kinderen.  
 

Met een vriendelijke groet, juf Susanne 

 



 

Tutorlezen  
 
Bij Tutorlezen, lezen de kinderen van groep 8 samen met de kinderen van groep 3. Het begrip tutorlezen wordt vaak 
gebruikt voor een vorm van leesonderwijs waarbij de ene leerling de andere helpt. Het is een vorm van 
samenwerkend en/of coöperatief leren. Bij technisch lezen, maar ook bij begrijpend lezen kan men tutorlezen 
gebruiken. 
 

                

Wandelen voor water 
 
Ethiopië ligt in Afrika. We hebben meegedaan met de actie ‘wandelen voor water’ om de mensen daar te steunen. 
Bij wandelen voor water moet je een aantal kilo water dragen op je rug in een speciale tas van de organisatie. 
Mensen moeten daar kilometers lopen om bij een put te komen met water. Het was de bedoeling dat je zelf moet 
voelen hoe zij zich voelen en hoeveel pijn het doet om kilo’s te dragen. Dat doet pijn, maar het is de moeite waard. 
Wat je ook moet doen is geld inzamelen. Dat doe je voor de mensen daar, zodat zij geld hebben om bijvoorbeeld 
putten te maken dichterbij huis.  
 
Nora: groep 7 
 

Lentekriebels 
 
Wat kinderen hebben geleerd van de week van de lentekriebels 
‘Ik heb geleerd hoe seks in elkaar zit en dat je veilig moet vrijen.’ 
‘Ik heb geleerd wat ongesteldheid is’ 
‘Ik heb geleerd wat aids precies is en dat het belangrijk is om je te beschermen tegen deze ziekte.’ 
‘Er zijn verschillende soorten seksualiteit. Mensen kunnen homo, lesbisch, hetero, of biseksueel zijn.’ 
‘We hebben geleerd hoe een baby eruit ziet in de baarmoeder, hoe het groeit en hoe het werkt met bevallen’ 
“We hebben geleerd hoe bij jongens en meisjes het lichaam verandert in de puberteit’ 

Verkeersexamen  
 

Donderdag 5 april hebben de kinderen van groep 8 meegedaan aan het theorie verkeersexamen, dit jaar hebben we 
meegedaan aan een pilot. Dit betekende dat de kinderen 25 vragen digitaal moesten beantwoorden op de 
Chromebook. Eerst een filmpje, dan de vraag en dan antwoord geven. Toen het laatste kind zijn examen had 
ingeleverd, was direct zichtbaar wat de resultaten waren. De uitslag was dat iedereen is geslaagd! Goed gedaan 
jongens en meiden van groep 8, nu nog bewijzen in de praktijk. 
 
Op dinsdag 22 mei doen de kinderen van groep 8 als afsluiting van het verkeersexamen mee aan het praktijk 
verkeersexamen en dienen ze over een goede fiets te beschikken. De fiets moet voorzien zijn van goede banden, 
een bel en degelijke verlichting. Ook moet het kind met de voeten bij de grond kunnen wanneer deze erop zit. Zorgt 
u hiervoor? Voor kamp is er fietscontrole! 
 

                        
 

 



 

              

Brede School                                                       
 
Beste ouders en kinderen, De Brede School activiteiten starten na de               
meivakantie. U kunt uw kind inschrijven tot en met 1 mei via de link  
Voor 10 mei krijgt u een bericht of uw kind wel of niet mee kan doen.  
Aanmelden kan ook via de website van Brede School Zuilen Oost: 
Brede School Zuilen-Oost Of scan de QR code 
 

 
 

     
        
 Wij zien de laatste maanden een daling in het aantal aanmeldingen voor het naschoolse aanbod van de brede 
school. Wij vinden dat heel jammer, omdat het zo belangrijk is dat kinderen hun talenten ontdekken en zo ook 
contact hebben met andere kinderen in de wijk. Hun wereld wordt dan een stukje groter. Door de subsidies van de 
gemeente kunnen we de prijzen heel laag houden. Wij hopen dat u, uw kind aanmoedigt om zich op te geven.  
              

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczV-rkZKNH1hAqfZzmBL9sXqRsG_MimzF-FXzqiEJ2QLV1qQ/viewform
http://bredeschoolutrecht.nl/zuilen-oost/

