
 

Voorwoord  
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

De Wijzernieuws is deze maand wat kleiner van formaat dan normaal. We willen graag 
een soort extra (foto) editie uit doen waarbij we speciaal aandacht hebben voor de 
vieringen. Deze WN komt dan net voor de kerstvakantie uit. 
 

Afgelopen vrijdag hadden we met het team een studiedag. We hebben een heel 
productieve dag gehad waarbij we aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van 
leerkrachtvaardigheden bij het vak rekenen. Ook hebben we gebrainstormd over het 
leesplan en gekeken hoe we alle kinderen aan het lezen kunnen krijgen en houden. In 
de ochtend hebben we lessen voorbereid voor de projectweek “wereldgodsdiensten” 
die gepland staat in de week van 4 t/m 8 februari. Zo proberen we begrijpend lezen, 
lessen Engels en lessen beeldende vorming zoveel mogelijk aan elkaar te koppelen 
rondom dit onderwerp. In die week zijn er geen gewone lessen, maar staat alles in het 
teken van vier wereldgodsdiensten (Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam en het 
christendom) Vanuit de KSU hebben we prachtige leskisten met voorwerpen uit de 
verschillende geloven tot onze beschikking.  
 

Het is een week waarbij we elkaar nog beter leren kennen in alle verschillende 
identiteiten en kennismaken met de verschillende gebedshuizen. Wat zijn de 
overeenkomsten en wat de verschillen? Ook u als ouders willen we graag uitnodigen 
om deel te nemen aan gesprekken over dit onderwerp. U ontvangt hier t.z.t. nog een 
uitnodiging voor.  
 

Vanuit ouders is de vraag gekomen om naast het gezellige koffiemoment ook met  en 
van elkaar te leren. In deze WN vindt u informatie over een leuke cursus die gaat over 
duurzaamheid en besparen op uw portemonnee. Ook start er binnenkort een 
taalcursus waarbij u leert hoe u met leerkrachten in gesprek kunt gaan over u kind en 
hoe u uw kind op school kunt ondersteunen. Hiervoor hebben al zes ouders zich 
opgegeven. Heeft u ook interesse? Loop even bij mij binnen. Verdere informatie volgt. 
 
Met vriendelijke groet; Marcia van Roo, Schoolleider. 
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Voor de agenda  
 

3 december   Cursus geld & milieu deel 1 
5 december   Sinterklaasfeest 
10 december   Cursus geld & milieu deel 2 
17 december   Cursus geld & milieu deel 3 (slot) 
19 december   Kerstviering 
20 december   Rondleiding nieuwe ouders 
22 december t/m 6 januari Kerstvakantie 
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Deze maand zijn jarig: 
 

4  Victoria Visotskaja          groep 5 
7  Redouan Gerwig          groep 3 
8  Mohammed Baghdadi          groep 6 
14 juf Lisa           personeel 
15  Ibtissam Hathot          groep 5 
19  Jihane Ikhlef           groep 1 
20  Nassim Chahbouni          groep 4A 
23  James Missler           groep 7 
26 juf Susanne D.          personeel 
31  Yasin Walugembe          groep 6 
 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

Gratis cursus 
 
Bespaar op je energierekening, je gezondheid, 
het milieu en zorg goed voor je omgeving. 
 

Drie ochtenden over energiebesparing, 
schoonmaken, eten, water besparen en vervoer. 
Aan het einde van de cursus kun je geld 
besparen en gezonder, leuker leven.  
 
Op maandagochtend 
3, 10 en 17 december 
van 08.30 tot 10.30 uur 
 
Meer informatie op 
de meegestuurde flyer. 
 
Een aanrader voor een 
ieder die geld wil verdienen 
met een nieuwe levensstijl! 
 

Hulp aangeboden 

 
Beste ouders,  
 
Ik wil mezelf even voorstellen. Mijn naam is Soumaya  
en ik ben moeder van twee kinderen. In het verleden 
heb ik te maken gehad met hulpinstanties. Hierdoor  
weet ik mijn weg aardig te vinden in het aanvragen van regelingen die er zijn 
om mensen die het financieel moeilijk hebben te helpen. Op het plein 
komen vaak ouders naar mij toe om  iets te vragen. Ik vind het fijn om 
anderen te helpen met instanties en subsidies.  
 
Ik kan bijvoorbeeld aangeven hoe uw kind gratis kan sporten via het 
sportfonds, of hoe u alles uit de U-pas kunt halen. Het is soms moeilijk om 
van week tot week te kijken hoe je het met een te krap budget weer 
allemaal geregeld krijgt. Helemaal nu de feestdagen voor de deur staan. Hoe 
fijn is het als alle kinderen met kerst en sinterklaas  in het zonnetje gezet 
kunnen worden!? Voor die gezinnen die het financieel moeilijk hebben kan 
ik advies geven. Zo is er een actie waar kinderen voor kunnen worden 
opgegeven waarvan ouders geen geld hebben voor een sinterklaascadeau. 
Wilt u in aanmerking komen voor cadeaubonnen, dan kunt u dit bij mij 
aangeven. Daarvoor meld ik onze school dan aan. Ik hoop dat u naar mij toe 
komt voor advies! Tot op het plein? 

 

FUN2BEFIT 
 
Wil je fun hebben om fit te worden? Wil je leuke sporten doen en ontdekken welke sport je echt super vindt? Wil je 
meer te weten komen over fitter worden en tips krijgen over gezonde voeding? Dat kan bij de Fun2befit 
buurtsportclub!  Elke woensdagmiddag gaan we bij Fun2befit lekker bewegen, leuke spelletjes doen en 
kennismaken met veel sporten. We proeven elke week gezonde snacks en leren welk eten en drinken voor een 
gezond lichaam goed zijn. Fit worden is leuk, het maakt je sterk en blij, het is fun! Je kunt deelnemen als je tussen  
7-12 jaar bent. Samen leren we wat gezond bewegen en lekker-maar-ook-gezond eten is. Een speurtocht door de 
supermarkt, leuke sportoefeningen leren die je ook thuis kunt doen, kook-tips uitwisselen en nog veel meer leuke 
dingen. Op een aantal bijeenkomsten komen je ouders ook. Zij doen mee met de cursus. De cursus wordt gegeven 
door vakkundige sportleraren Paula en Jolanda. Wil je meedoen? Geef je dan per e-mail op via  
fun2befit@gmail.com. Of bel juf Paula 06-41913305 (Paula Rip is gymdocent op de Prinses Margrietschool en OBS 
De Cirkel). Wil je meer informatie hebben? Kijk dan op www.bredeschoolutrecht.nl/zuilen-oost 
 

Ouderbijdrage  
 

December is een dure maand niet alleen voor u, maar ook 
voor ons als school. We zijn nu bijna op de helft van het 
schooljaar en helaas hebben we nog niet van alle ouders de 
vrijwillige ouderbijdrage ontvangen.  
 

Van uw bijdrage worden alle extra dingen zoals: sinterklaas, 
kerst, Pasen, het schoolreisje, de avondvierdaagse, nieuwe 
schoolshirts en nog veel meer betaald. Wij hopen van zoveel 
mogelijk ouders de bijdrage te mogen ontvangen. 
 

Heeft u een U-pas? Dan kunt u deze van maandag t/m 
donderdag laten scannen bij meester Alex. Contant kan bij juf 
Marcia of meester Alex, maar het liefst zien wij het 
overgemaakt op: NL10ABNA 0595369502 t.n.v. KSU 2 o.v.v. de 
naam en groep van uw kind(eren). Wilt u betalen maar op een 
andere manier? Dan kunt u hierover in overleg met juf Marcia 
voor een passende oplossing. Mede namens de kinderen 
alvast bedankt! 
 
 

 

 

mailto:fun2befit@gmail.com
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bredeschoolutrecht.nl%2Fzuilen-oost&data=02%7C01%7C%7Cf4cdfb9dbe4240f56cf908d64a422143%7Cf5ede1449df7491baf54e838ef048782%7C0%7C0%7C636778045208755103&sdata=FnoQRhXZ1C9vb%2BlyheavGgpzCxbEeD1CYjBgUXp35P8%3D&reserved=0


  

Brede schoolnieuws  
 
Heeft uw kind zin om een sport uit te proberen? 10 december 2018 t/m 8 maart 2019. Schrijf je dan snel in via:  
https://www.sportstad-utrecht.nl/sportaanbieder/buurtsportclub-noordwest/ 
 

 
 
Training Oudermediatoren 
 

Wilt u als ouder meer weten over vreedzaam? Zou u zelf oudermediator willen worden om bij conflicten te kunnen 
helpen? Me'kaar gaat een Oudermediatoren training geven. Het gaat om 4 bijeenkomsten op de vrijdagmorgen.  
Op 7 en 14 december van 10.00 - 11.30 uur zijn de eerste 2. Heeft u vragen of wilt u meedoen? U kunt contact 
opnemen met Janneke. Via E-mail:  jannekebaan@mekaarutrecht.nl  

BSA 
 

Ik zit op de BSA 1x per week. Daar leer ik veel nieuwe woorden en 
lees veel boeken. Het is superleuk en je krijgt ook huiswerk. Ik 
hoop dat ik nu nog beter kan leren. We doen ook een 
boekensushi.     Mohamed B. 

 

Bouw!  
 
Sinds de zomervakantie zijn we op school bezig 
met extra ondersteuning op ons leesonderwijs in 
groep 3 en 4. De school maakt gebruik van het 
preventieve computerprogramma BOUW voor 
leerlingen die het lezen nog moeilijk vinden. Een 
aantal studenten en tutoren uit groep 7/8 werken 
3 x 15 minuten per week met de kinderen. De 
tutoren uit 7/8 hebben een heus diploma 
verdiend! Dank voor jullie inzet! Het is geweldig 
om te zien dat de leerlingen er plezier in hebben. 
De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend! 
 
 

Tutorlezen 
 

Ik ben sinds de herfstvakantie Bouwtutor van Mohamed in groep 
3.Ik werk bij de computers 3x per week. Het is heel leuk, want ik 
ben een soort juf!    Khadija el K. 

 

 

Hulp gevraagd  
 

Ik/wij zijn op zoek naar enkele ouders die wat klusjes willen doen 
voor school,zoals dingen ophangen, de was, de koffiemachine of 
het coördineren van verkeer. Heeft u wat tijd en lijkt het u leuk 
om te doen? Dan kunt u zich hiervoor bij mij melden. 
 
Groetjes juf Marcia 
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