
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
In deze editie wil ik u graag wijzen op de brief die uw kind vandaag mee krijgt. Een 
van de speerpunten van dit schooljaar is om u zoveel mogelijk te betrekken bij het 
onderwijs aan de kinderen. Dit is belangrijk voor kinderen, omdat het de scheidslijn 
tussen thuis en school verkleind. Dat voelt veilig. Daarbij is het een heel sterke 
manier om het onderwijs te verrijken met kennis van de wereld buiten de muren 
van de school. Iedereen kan iets unieks toevoegen door vanuit de eigen passie/ 
talenten betrokken te zijn bij school. Op deze wijze is meester Harold vorig jaar hier 
op school gekomen om de smaaklessen te geven. Meester Harold is namelijk ook 
kok van beroep en ook is hij ooit beroepsmilitair geweest. ook is hij technisch 
handig, waardoor hij kan helpen met allerlei klussen. Op dit moment werkt hij zelfs 
als conciërge op school. De dingen die we van onszelf gewoon vinden, zien andere 
mensen als talenten, die we graag willen inzetten op de Wijzer aan de Vecht.  
Ik wil u dan ook vragen om tenminste drie talenten in te vullen. Vaak weet uw 
omgeving beter wat deze talenten zijn. Ook een leuk moment om het samen met 
de kinderen over te hebben. Waar vinden zij dat uw talenten liggen. Met deze 
verzameling talenten willen we u bij bijvoorbeeld bij projecten uitnodigen om op 
het vlak van uw interesses iets te doen voor, of met kinderen. Als het dichtbij uw 
interesses ligt, dan is het ook leuk om betrokken te zijn. 
 
Ik zie uw talenten graag tegemoet! 
Met vriendelijke groet, 
 
Marcia van Roo 
Schoolleider 
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Voor de agenda  
 

6 november   Landelijke Onderwijsstaking 
7 + 8 november   juf Kimberly afwezig i.v.m. studiedagen IB 
8 november   Nationaal Schoolontbijt en meester & juffen dag 
14 november   Studiedag personeel, alle kinderen vrij 
5 december   Sinterklaasfeest 
11 december   Rondleiding nieuwe ouders 
19 december   Kerstviering  
20 december   Schoonmaakochtend in alle groepen 
20 december   Speelgoedochtend in 1/2  
20 december   Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit 
21 december t/m 5 januari Kerstvakantie 
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Deze maand zijn jarig: 
 

1  Adam el Ouardani   groep 3 
8  Yessin Elghoul   groep 7 
8  juf Kimberly   personeel 
11  Adam Baghdadi   groep 7 
18  Fatima Zahra Azdad   groep 3 
21  Oumaima Bourdif   groep 8 
26  Zahra Haydari    groep 6 
27  Abhyudaya Gadre   groep 2 
 
 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

Kinderboekenweek 2019 

 
Bij deze een impressie van de zeer geslaagde Kinderboekenweek 2019 met als thema Reizen …… 
 
 

Staking  
 

Zoals u al heeft kunnen vernemen via SocialSchools wordt er 
op 6 november gestaakt. Deze staking is ontstaan vanuit een 
samenwerking met diverse vakbonden, waaronder de 
Algemene Onderwijsbond. 
Ook de Wijzer aan de Vecht is gesloten omdat de 
meerderheid van het team heeft besloten te gaan staken. 
Houd u dus rekening met de opvang voor uw kinderen op die 
dag. 
 
 

Afsluiting Kinderboekenweek  
 

Toen Joost nog geen tak was en de kleine baron  
 

Op vrijdag 11 oktober hebben we op school de Kinderboekenweek  
afgesloten met een voorstelling van De Theaterhelden.  
 

In de nacht was er een luchtballon op het schoolplein geland. Aan de rommel en de  
ruziënde piloten te zien was dit niet de bedoeling. De leerlingen werden meegenomen  
in het reisverhaal van de twee jonge mannen.  
 

De kinderen van groep 1-3 hebben met elkaar pilotengym gedaan en allemaal hun  
‘pilotencertificaat’ gehaald. De kinderen van groep 4-8 hebben gekeken naar de voorstelling  
over de luchtballon ‘de kleine baron’ en het verhaal van de twee piloten.  
Het was een groot succes!  
 

 

 

   

   
 

WIS Collect  
 

Recent heeft u via WIS Collect het verzoek tot betalen van de 
ouderbijdrage ontvangen als het goed is. Natuurlijk blijft de 
mogelijkheid om met U-pas te betalen. 
 

Wij zijn benieuwd naar uw mening over deze nieuwe manier 
van het innen van de ouderbijdrage, mail ons daarom gerust 
uw mening. Dit kunt u sturen via ons schoolmailadres:  
info.wijzeraandevecht@ksu-utrecht.nl Alvast onze dank! 
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