
    

Voorwoord  
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Vanochtend toen ik naar school reed dacht ik aan alle grappen die de kinderen 
vandaag gaan uithalen bij hun leerkracht. Schepjes zout in de koffie, de klok 
vooruitzetten, of juist achteruit. Vooralsnog ben ik nog niet beet genomen, maar ik 
houd ze scherp in de gaten  Vorig jaar kreeg ik namelijk nog een heerlijk Oreo 
koekje waarbij de vulling was vervangen door tandpasta!!! Het was precies op een 
moment dat ik wel zin had in een koekje bij de koffie. Niets leuker dan een 
geslaagde 1 aprilgrap natuurlijk!  
 
Nog twee en een halve week en dan hebben de kinderen meivakantie. Daarna 
maken we ons al weer op voor de laatste periode van het schooljaar. Die is dit 
schooljaar lang; elf weken maar liefst! We hopen op mooi lenteweer, zodat 
iedereen kan bijkomen en zich kan opladen voor het laatste deel van het schooljaar 
tot aan de zomervakantie. 
 
Geniet met en van elkaar!  
 
Hartelijke groet, 
 
Marcia van Roo 
Schoolleider 
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Voor de agenda         
 

4 april    Theorie examen verkeer groep 8 
4 april    Rondleiding nieuwe ouders 
12 april    Koningsspelen met ontbijt 
16 + 17 april   IEP toets voor groep 8 
17 april    Paasviering 
18 april    Studiedag 
19 april t/m 5 mei  Tulpvakantie 
27 april    Koningsdag 
8 mei    Schoolfotograaf 
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Koningsspelen 

 
De feestelijke en sportieve koningsspelen komen er weer aan! 
Op 12 april starten alle kinderen de dag met een 
koningsontbijt waarna er weer veel bewogen gaat worden. De 
onderbouw gaat daarna richting de Watergeus voor allerlei 
spelactiviteiten in groepjes. De bovenbouw fietst naar het 
Gagelbos voor een Adventure Parcours en andere 
buitenactiviteit. We gaan er samen weer een sportieve en 
gezellige dag van maken! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deze maand zijn jarig: 
 

3  Asmae el Harrachi  groep 7 
9  Yassine Ben Amar  groep 3 
12  Sarah Asanovski  groep 6 
12  Yaren Gezer   groep 1 
12  Ilyza Stooker   groep 8 
15  Bilal Bourdif   groep 4 
17  Ravi Maas   groep 6 
20  Selene Nijburg   groep 7 
26  Nora Ouzil   groep 8 
29  Sarah Haydari   groep 7 
 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

Schoolvoetbal 
 

In de afgelopen weken hebben de groepen 5/6 en 7/8 
meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Ze zijn met 
fantastische prijzen terug op school gekomen! Op 6 maart 
hebben de meisjes van groep 7/8 de tweede plek gehaald van 
de regio Noordwest, wat ontzettend knap is! Ook groep 5/6 
kwam met een prijs op school, en niet zomaar een prijs.  

 

Als Wijzer aan de Vecht hebben wij sinds tijden weer een regiokampioen schoolvoetbal! Het jongensteam van groep 
5/6 is samen met Dilla uit groep 6 eerste geworden. Dit spannende duel eindigde zelfs in penalty’s. Zij hebben 
keihard gewerkt voor deze prestatie en hebben deze echt als team binnengehaald. Kortom, geweldige resultaten, 
teamwork en plezier zijn naar boven gekomen in deze dagen! Een eervolle vermelding gaat uit naar de jongens van 
groep 7/8. Helaas geen prijs. Maar zij hebben hard gestreden en erg mooi voetbal laten zien! Goed om te zien hoe 
de kinderen samen voor een doel zijn gegaan!  

                                                
              Meiden van 7/8                     Jongens van 7/8 
       2e prijs    Kampioen jongens 5/6          Eervolle vermelding 
 

Op 17 april gaan de kinderen strijden in de stedelijke finale tegen andere regionale winnaars …… 
 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage/ U-pas en schoolreisje 
 

Ongeveer de helft van de ouderbijdrage wordt besteed aan het schoolreisje. Om een schoolreisje te kunnen organiseren is de 
oudercommissie dus afhankelijk van uw bijdrage. Op het moment dat u niet betaald kan uw kind helaas niet mee op 
schoolreisje. De sluitdatum valt dit jaar op 12 juni. Mocht u niet kunnen betalen, dan wil ik graag met u in gesprek om een 
passende oplossing te vinden. Wij geven u graag de gelegenheid om de vrijwillige ouderbijdrage contant te voldoen en/of de U-
pas te laten scannen. U kunt dit doen bij mij, of bij meester Alex. Natuurlijk mag u ook de bijdrage overmaken.  € 40, op 
rekeningnummer: NL96ABNA0414532406 t.n.v. ”KSU  Wijzer aan de Vecht, inzake ouderraad “, onder vermelding van de 
naam van uw kind en de opmerking: ouderbijdrage 

 
Traktatietip   
 

Wil je een echte leuke originele traktatie maken die ook nog eens gezond is? Heel simpel  
en heel lekker! Voor advies: juf Pauline, zij heeft deze fruittrein gemaakt voor haar zoontje  
die 3 werd. 

Pasen  
 

We hebben dit jaar een gezamenlijke viering en we doen een  
leuke paasactiviteit. 

 

 



 

Uit groep 1 & 2 
 
Vanuit het boek 'De kleine mol die wil weten wie er op zijn kop heeft gepoept' Hebben de kinderen verschillende 
ontdekkingen gedaan in groottes en hebben we met elkaar vergelijkingen gemaakt. Hierdoor kwamen de 
kinderen te weten wie er op de kop van de mol had gepoept. In groep 2 maken we een begin met erbij en eraf 
sommen. Dit doen we door middel van een verhaaltje. Een meisje gaat blokken omgooien. Er staan 6 blokken. Van 
de 6 blokken gooit ze er 2 om. Wat weten we nu? We weten nu dat er nog 4 blokken staan. Ze moet nog 4 blokken 
omgooien.  Met behulp van blokjes, tekenen en het echt uitspelen van het verhaal leren de kinderen kleine erbij- en 
eraf vragen te beantwoorden. In de groepen 1-2 hebben we een nieuw thema. 'Machines'. We praten, lezen, zingen 
en spelen met allerlei dingen die met machines te maken hebben. Machines zijn overal om ons heen. De kinderen 
vinden het leuk om zelf een machine te bedenken. We hebben in de klas een hoek waar we spullen mogen slopen. 
De kinderen vinden het prachtig! Heeft u thuis oude elektronische apparaten? Ze zijn bij ons in de sloophoek van 
harte welkom.  
 

            
 
Belangrijkste christelijk feest 
Pasen wordt gezien als het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen herdenken de christenen de opstanding van Jezus Christus 
uit de dood, nadat hij aan het kruis gestorven was. Hij stierf voor de zonden van de mens. Pasen is het feest van het leven van 
de hoop, van het leven na de dood. 
Vastentijd 
De vastentijd is de periode van veertig dagen, voorafgaand aan Pasen. Die periode begint direct na Vastenavond, op 
Aswoensdag. Vroeger stond er bij veel gezinnen gedurende de hele vastentijd geen vlees op tafel. Vis of ei, kaas en groenten, 
dat waren de hoofdbestanddelen van de maaltijden. Tussen Aswoensdag en Pasen zitten 46 dagen. Toch wordt er gesproken 
over 40 dagen vasten. Verklaring: op zondagen hoeft het vasten niet. Het is de katholieke variant op het Bijbelse vasten. De 
vastentijd is periode van bezinning en versobering.  
Goede Week  
De week voor Pasen heeft ook een naam. Katholieken noemen die de Goede Week en protestanten de Stille Week. Het is de 
laatste week van de Vastentijd: een week van inkeer op weg naar het feest van Pasen. 
Palmzondag 
Palmzondag, de zondag voor Pasen en dag waarop de Goede Week begint, is de dag waarop de blijde intocht van Jezus in 
Jeruzalem wordt herdacht. Hij werd beschouwd als de redder van het volk en volgens de verhalen toegewuifd met 
palmtakken. Jezus ging naar de tempel waar hij zieken genas. 
Witte Donderdag  
Op Witte Donderdag zat Jezus met zijn volgelingen aan tafel: het Laatste Avondmaal. Judas verraadt Jezus die gevangen wordt 
genomen. Het is gebruikelijk in katholieke kerken om op Witte Donderdag kruisbeelden met een wit kleed af te dekken. Wit 
staat voor onder meer vreugdevol en heilig. Witte Donderdag markeert het begin van het lijden van Jezus.- 6- Goede Vrijdag 
Jezus werd om 09.00 uur gekruisigd. Om 12.00 uur werd het donker en om 15.00 uur overleed Jezus Christus. Vóór 
zonsondergang werd hij begraven.  
Stille Zaterdag 
En de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Pasen dan? Dit is Stille Zaterdag: de dag dat Jezus in het graf lag. De kerken zijn nu op 
deze dag sober ingericht. De eucharistie wordt niet gevierd. 
Eerste Paasdag 
De opstanding van Jezus Christus. Valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Deze datum werd in het 
jaar 325 vastgesteld tijdens het zogeheten Eerste Concilie van Nicea: een vergadering van bisschoppen. 
Tweede Paasdag 
Tweede Paasdag heeft geen kerkelijke achtergrond. Een mogelijke verklaring is dat mensen Pasen vroeger zo belangrijk vonden 
dat zij één dag niet genoeg vonden om het te vieren. 
Paaseieren en hazen 
Paaseieren en hazen van chocolade hebben niets met het christelijk feest te maken. Het ei en de paashaas zijn symbolen van 
nieuw leven en vruchtbaarheid. Ze verwijzen naar heidense vruchtbaarheidsfeesten die vroeger rond deze tijd werden 
gevierd. Ze komen uit een traditie van lentefeesten die veel ouder zijn dan de christelijke traditie 


