
  

Voorwoord  
 

Lieve ouders, graag wil ik alle nieuwe ouders en kinderen even speciaal welkom 
heten op de Wijzer aan de Vecht!  
 

Start schooljaar 
We zijn dit jaar gestart in een heerlijk fris en schoon gebouw. We zijn erg blij met 
onze nieuwe partner (schoonmaakbedrijf Godee) De meesters, juffen en kinderen 
zijn enthousiast begonnen en er is een fijne focus en veel rust in de school.  
Met de Vreedzame school zijn we gestart met het blok: ‘We lossen conflicten zelf op’ 
Dit blok is een heel belangrijk lesonderdeel, omdat de kinderen samen met de 
leerkracht bespreken en bepalen hoe we met elkaar willen omgaan. Een mooi 
proces waarbij de kinderen zelf deels de regels maken. Zo voelen de kinderen zich 
betrokken. Het doel is een fijne sfeer waarin iedereen gezien wordt,  er plezier is in 
het leren en in samenwerken. In de bijlage bij deze Wijzernieuws kunt u hier meer 
over lezen. 
 

Met vriendelijke groet; 
Marcia van Roo  
Schoolleider 
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Voor de agenda  
 

3 oktober   Start Kinderboekenweek 
5 oktober   Dag van de leraar – Meesters & Juffen dag 
10 oktober   Kabouter pad voor groep 1 en 2 
18 oktober   Speelgoedmiddag groep 1 en 2 
19 oktober   Herfstwandeling groep 1 en 2 
20 t/m 28 oktober   Herfstvakantie 
1 november   Rondleiding nieuwe ouders 
9 november   Nationaal Schoolontbijt 
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Personeel  
 

We nemen afscheid van juf Marisca in groep 1/2, vanaf maandag 1 oktober start er 
een nieuwe juf naast juf Susanne in groep 1/2. We heten juf Wendy welkom in 
groep 1/2. 
 

Juf Lisa is de komende tijd wegens ziekte afwezig en zal worden vervangen door 
een inval leerkracht. 
 



               

 
 
Deze maand zijn jarig: 
 

10   Salim Sserwadda   groep 5 
17   Juf Susanne V.  team 
20   Meryem Talhaoui   groep 4 
23   Meja Nijkamp   groep 3 
24   Meester Wouter  team 
 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

Van het Buurtteam 
 
Beste ouders en leerkrachten en leerlingen,  
 
Zoals ieder jaar stellen wij onszelf even voor.  
Het Buurtteam helpt mensen in de wijk met allerlei vragen.  
Soms zijn het vragen over opvoeding, soms over financiën,  
soms over echtscheiding.. Het kan van alles zijn.  
 
Wij zitten iedere maandagmorgen van 9-11 uur op school. Kom gerust even langs om kennis te maken of uw vragen 
te stellen.  
 
Jon Doppen is een vertrouwd gezicht inmiddels op school, zij werkt al een aantal jaren op de school vanuit het 
Buurtteam. Vanwege een andere functie binnen haar werk zou zij per september de school verlaten. Carry van Goor 
is erbij gekomen om Jamila Lamkadmi te versterken.  
 
Er doet zich nu even een bijzondere situatie voor. Jamila heeft zich ziek gemeld en zoals het er nu uitziet zal dit een 
poosje gaan duren. Om die reden zal Jon Doppen voorlopig aanblijven als Buurtteam medewerker op school. 
Wanneer Jamila terug komt zal Jon alsnog afzwaaien.  
 
Onze gegevens:  
Jon Doppen: 0610679564 j.doppen@buurtteamsutrecht.nl  
Carry van Goor: 0647137440 c.van.goordenoosterlingh@buurtteamsutrecht.nl 
 

Juffen & Meesters dag  
 
Op de kalender van Social Schools staat op vrijdag 5 oktober (dag van de leraar) de juffen & meesters dag gepland. 
Deze zal worden verplaatst naar een ander moment in dit schooljaar.  
Dit wordt dan een feestdag waarop alle juffen & meesters hun verjaardag zullen vieren.  
Tegen die tijd ontvangt u meer informatie. 
 
 

 

            

Juf Wendy  
 

Hallo allemaal,  
 

Graag wil ik me even aan jullie voorstellen. Ik ben Wendy Baas 
en woon samen met mijn man Bart en mijn twee dochters Eva 
en Roos in Westbroek. Wij hebben ook een hond waar ik veel 
mee wandel. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de bioscoop, bak 
ik taarten en ben ik te vinden op de tennisbaan. Verder vind ik 
het heerlijk om tijd door te brengen met mijn gezin en 
vrienden.  
 

Vanaf 11 oktober start ik in groep 1-2. Mijn werkdagen zijn op 
donderdag en vrijdag. Ik heb er veel zin in en kijk ernaar uit om 
jullie te ontmoeten en om op de Wijzer aan de Vecht aan de 
slag te gaan.  
 



 
Van de Schoolleider  
 

Studiedag 
Op de eerste studiedag hebben we een training gehad voor het mentorschap van studenten van de Marnix 
academie. Er zijn op dit moment vijf nieuwe studenten in de school die nieuwe kennis meebrengen en leren van de 
ervaring van leerkrachten. Om deze studenten zo goed mogelijk te begeleiden hebben we het afgelopen jaar twee 
trainingsmomenten gehad. De laatste training volgt in maart. Dan zijn alle leerkrachten goed toegerust voor de 
begeleiding van onze toekomstige collega’s. 
 

Kalender 
Een aantal van u heeft aangegeven de papieren kalender te missen. Alle informatie die u nodig heeft kunt u vinden 
in de app Social Schools. Alle activiteiten staan in de elektronische kalender. Als u tegen technische problemen 
aanloopt, dan kunt u een afspraak maken met meester Alex.  Voor volgend jaar neem ik uw feedback over de 
papieren kalender mee in mijn besluit.  
  
Brede school 
Zoals u al heeft kunnen lezen via Social Schools gaan de naschoolse activiteiten van de brede school weer van start. 
We merken dat steeds minder kinderen van de Wijzer zich opgeven. Vanuit dat idee heeft u een enquête kunnen 
invullen vanuit de Brede school. Uw mening en wensen zijn meegenomen in het nieuwe aanbod. We hopen dat dit 
ertoe leidt dat weer meer kinderen zich gaan opgeven. Neemt u een kijkje op de website? Mocht de link niet 
werken, dan kunt u deze knippen en vervolgens plakken in uw browser. https://bredeschoolutrecht.nl/zuilen-oost/   
 

Compliment aan rokende ouders 
We hebben gemerkt dat ouders die roken dit niet meer voor het hek doen. Wij zijn heel blij dat jullie gehoor geven 
aan de wens van kinderen voor een rookvrije zone om het schoolgebouw. Wat fijn dat u rekening houdt met de 
kinderen en met andere ouders.  Dank daarvoor, ook namens het team! 
 

Nieuwe collega groep 1/2 
We zijn dit jaar gestart met en tijdelijke vervangster op donderdag en vrijdag voor groep 1/2. Ondertussen zijn we 
verder gegaan met het werven van een vaste leerkracht. Ik ben blij om u te melden dat wij een nieuwe collega 
hebben kunnen aantrekken. In deze Wijzernieuws vindt u een stukje waarin zij zich voorstelt. Namens het team heet 
ik Wendy Baas van harte welkom! 
 

MR verkiezing 
Vandaag ontvangt u een stembiljet waarop u uw stem kunt uitbrengen voor een van de drie kandidaten die zich 
hebben aangemeld om de medezeggenschapsraad te komen versterken. Dit lid is ter vervanging van Saba el 
Ouardani. Wilt u uw voorkeur voor een kandidaat aangeven en het formulier inleveren bij de leerkracht van uw 
kind? Uiterlijk op 3 oktober aanstaande! 
 

Traktaties 
We merken dat het beleid over gezonde traktaties nog niet bij iedereen duidelijk is. Ons beleid over traktaties kunt u 
hier nog eens doornemen. Fijn als u rekening houdt met de visie van school! Omdat we gezond eten belangrijk 
vinden adviseren we u om uw kind verstandig en gezond te laten trakteren op verjaardagen en feesten. Kinderen 
krijgen per jaar ongeveer 25 traktaties op school. Het is daarom verstandig om deze traktaties ook gezond te laten 
zijn en niet te calorierijk. Dus kleine porties van producten die niet te vet of te zoet zijn. Zoals doosjes rozijntjes of 
een handje popcorn, pepsels, rijstwafels, soepstengels, plak peperkoek, mini eierkoek, rolletje kleine snoepjes en 
een lolly. Een klein snoepje is dus prima maar houd u het daar dan ook bij. Als er meer dan één traktatie wordt 
meegegeven kunnen wij deze echt niet laten uitdelen. Op http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-
over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx vindt u allerlei informatie en goede 
ideeën voor een gezonde traktatie die lekker is en leuk. 
 

Projectweek 4 t/m 8 februari 
Dit jaar hebben de kinderen twee projectweken op de Wijzer waarbij we gaan werken rond een bepaald thema. De 
eerste projectweek heeft als thema wereldgodsdiensten. Het doel is om verbinding te zoeken vanuit elkaars 
levensbeschouwelijke identiteit. De grote wereldgodsdiensten en de vieringen daaromheen zijn de rode draad van 
de projectweek. Kinderen gaan kennismaken met verschillende vieringen en gewoontes uit verschillende geloven en 
we gaan ook op pad naar musea en een kijkje nemen in verschillende gebedshuizen. We willen u ook graag 
onderdeel maken van deze projectweek, om met elkaar in gesprek te raken over de waarde van verschillen en 
overeenkomsten tussen alle mensen en culturen die onze school zo boeiend en interessant maken. Op dit moment 
zitten we nog in de brainstormfase, maar via de Wijzernieuws houd ik u op de hoogte over de concrete invulling.  
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