
 

Voorwoord                                                    
 

Dag iedereen van KBS Wijzer aan de Vecht, 
 

Zeer verheugd kan ik jullie mededelen dat er een nieuwe schoolleider voor de Wijzer aan de 
Vecht is benoemd. De adviescommissie heeft maandag 18 juni een goed gesprek gevoerd en 
was unaniem positief om Marcia van Roo te benoemen tot schoolleider van KBS Wijzer aan 
de Vecht. Op 20 juni hebben we het benoemingsgesprek gehad. Wij zijn heel erg blij dat 
Marcia jullie schoolleider wordt en hebben er alle vertrouwen dat Marcia samen met jullie 
verder bouwt aan een mooie toekomst voor de kinderen van de Wijzer. Wij wensen haar 
veel succes!  
 

Met vriendelijke groet, 
Jansje Dekker Clusterdirecteur KSU 

 

Beste ouders en leerlingen, 
 

Ik ben heel blij en ook best trots op het vertrouwen dat de adviescommissie heeft 
uitgesproken. Ik heb heel veel zin om als schoolleider van de WadV met elkaar te bouwen 
aan alle mooie ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet. Daarnaast wil ik graag 
aantal nieuwe dingen aanpakken. Ik wil het onderwijs nog meer van ons allemaal maken.  
 

Het komende jaar zal gaan over aandacht. Aandacht voor de mening van de kinderen, 
aandacht voor elkaar ontmoeten, aandacht voor talenten van ouders en aandacht voor alle 
goede dingen die het team hier de afgelopen jaren heeft neergezet. Vanuit rust en stabiliteit 
willen we verder bouwen aan een stevig fundament. Met het team hebben we een 
schooljaarplan ontwikkeld. Dit plan en de vernieuwde schoolgids zijn als bijlage toegevoegd.  
 

Dit is de laatste Wijzernieuws van dit schooljaar In augustus ontvangt u de kalender van 
schooljaar 2018-2019. U vind de groepsbezetting van volgend schooljaar ook in de bijlage. 
Omdat we nog in gesprek zijn met een aantal sollicitanten, ziet u nog een aantal open 
plekken. Ik wens iedereen een heerlijke vakantie vol ontspanning en plezier. Ik kijk er naar 
uit om u en uw kinderen maandag 27 augustus weer te kunnen verwelkomen bij de deur. 
 
Met vriendelijke groet,  
Marcia van Roo  Schoolleider 
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Voor de agenda  
 

12 juli     Afscheid groep 8 – ZIMICH Theater 
13 juli     Zomerfeest peuters en groep 1-2 
13 juli     Begin schoolvakantie – 12.00 uur alle kinderen vrij  
16 juli t/m 24 augustus    Zomervakantie 
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Beste Wijzer-kids en ouders, 
 
Wij zijn Marion, Henk-Jan en Tineke en wonen met nog 50 andere mensen in de hoge flat tegenover de school.  
Als goede buur stel je je voor en dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan. Daarom vinden we het leuk om de 
kinderen op donderdag 11 juli op een zonnig zomerijsje te trakteren. In het volgende Wijzernieuws laten we 
bewoners aan het woord met mooie herinneringen aan de school en deze buurt. 
 
Fijne vakantie! 

 
Bewonersvereniging Zeldzaam 

 

 
 
In juli zijn jarig: 
 

1  Damla Karakas   groep 7 
15  Dylan Dimitriou   groep 4 
18  Musab Azimeh   groep 3 
19  Anass Bellahsen   groep 6 
20  Mohammed el Aarbaji  groep 5 
20  Amin Alktib   groep 6 
21  Desi Eskens   groep 1 
26  Dylano Stooker   groep 8 
27  Amir El Aita   groep 8 
29  David de Vries   groep 5 
31  Sara el Aarbaji   groep 8 

 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

Afspraken plein 
 

Regelmatig heb ik overleg met de bewoners van het appartementencomplex tegenover de school. De afgelopen 
keer kwam naar voren dat zij de laatste tijd weer veel overlast ervaren van kinderen en jongeren die na schooltijd 
spelen en hangen op het plein. In het verleden zijn afspraken gemaakt over de functie van het plein na schooltijd. 
Alhoewel de buurtbewoners erg genieten van het spel van de kinderen tijdens de pauzes en onder schooltijd, zijn zij 
in de avonduren ook gesteld op hun rust.  Rondom de school zijn veel speelplekken en -faciliteiten. Het is dan ook 
mede om die reden dat er in het verleden door de schoolleiding is besloten dat het plein, na schooltijd, geen 
openbare functie heeft. Dit is ook de reden dat het hek wordt afgesloten. Ik denk dat de school en de omgeving 
samen moeten komen tot een prettig leefklimaat. Om hier zorg voor te dragen hebben we de volgende afspraken 
met elkaar gemaakt: 
 
*       De laatste leerkracht die vertrekt sluit beide hekken  
*       Het schoolplein heeft, na 18.00 uur, in het weekend en in vakanties geen openbare functie  
*       School informeert de bewoners zoveel mogelijk van extra activiteiten die buiten plaatsvinden  
*       We houden korte lijnen tussen de bewonersgroep en onze school   
*       De schoolleiding gaat de groepen langs als er mogelijk kinderen van school betrokken zijn bij  
         incidenten 
 
Fijn als u deze afspraken wilt bespreken met uw kinderen, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. 
 
 
 

Personeel  
 
Juf Marcia is geslaagd voor haar opleiding tot schoolleider. 
Ze is tevens benoemd tot schoolleider van Wijzer aan de 
Vecht. Wij feliciteren haar en wensen haar een leuke tijd toe 
op onze school. Meester Wouter en Juf Fleur welkom op onze 
school! 
 
Helaas nemen we ook afscheid van een aantal collega’s:  
Juf Tirza, Juf Ineke, Juf Jolanda, Juf Ria, Juf Patricia, Juf 
Susanne de V en Juf Marianne. In deze nieuwsbrief zullen zij 
vertellen waarom ze ons verlaten. We verwelkomen ook een 
aantal nieuwe collega’s die zich alvast zullen voorstellen. 
 

 



 

 
 

Afgelopen december ben ik op Wijzer aan de Vecht gestart en ik keek enorm uit naar mijn 
nieuwe uitdaging. Ik ging enthousiast aan de slag om mijn visie op het spelend leren in gang 
te zetten. Daarbij voelde ik mij thuis in een prettig team. Een veelbelovende start dus. Echter 
merkte ik na een tijd op dat ik mijzelf steeds minder gelukkig voelde. Ik ondervond dat ik 
mijn visie niet goed kon uitdragen en daardoor lukte het mij niet om de leerkracht te zijn die 
ik ben. Na meerdere gesprekken en lange twijfels heb ik de keus gemaakt om Wijzer aan de 
Vecht te verlaten.  

 

Ik zal met plezier terugdenken aan Wijzer aan de Vecht. Ik heb ervaren hoe warm en hartelijk het team is, hoe 
gezellig ik het contact vond met ouders en hoe kinderen mij iedere dag een bijzondere dag hebben bezorgd. Een tijd 
om niet te vergeten! Ik draag dan ook alle teamleden, kinderen en ouders een warm hart toe. Ik wens jullie alle 
goeds!  
 

Hartelijke groeten, juf Jolanda  
 

 
 

Zoals u wellicht weet ben ik woonachtig in Boxtel. Een flinke afstand vanaf Utrecht. Het afgelopen 
jaar heb ik het verkeer getrotseerd om met plezier les te kunnen geven aan de kinderen van  
Wijzer aan de Vecht. Echter is door de lange reistijd en het fileleed de wens ontstaan om dichter  
bij huis een werkplek te vinden. Nu heeft zich een kans voorgedaan op een werkplek nabij Boxtel, 
op fietsafstand. Een kans die ik niet kan laten liggen. Dit betekent dus dat ik Wijzer aan de Vecht  
ga verlaten en per nieuwe schooljaar elders werkzaam zal zijn. Ik wil benadrukken dat ik met  
plezier heb gewerkt op Wijzer aan de Vecht en ik wil iedereen bedanken voor de fijne tijd  
die ik heb gehad!  
 

Hartelijke groeten, juf Patricia 
 

 
    

Vorig schooljaar heb ik met heel veel plezier van maart tot en met juli in leuke groep 1 
mogen werken. Van augustus tot en met december heb ik mijn ervaring kunnen benutten in 
een leergierige groep 4. Het laatste half jaar heb ik een fijne groep 1 leren kennen en met 
heel veel enthousiasme begeleid. Helaas houden mijn werkzaamheden voor “Wijzer aan de 
Vecht” hier op. Mede omdat er in de formatie geen ruimte meer voor mij is en de reistijd 
naar Utrecht met de files voor mij heel ongunstig is. Ik wil ouders, het team en leidsters van 
de peuterspeelzaal heel erg bedanken voor alle hartelijkheid en voor de fijne samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, Juf Ria 
            
 
           
             

 
 

Het afgelopen schooljaar ben ik iedere donderdag op de Wijzer geweest, eerst in groep 6  
en later in groep 5. Het was een leuk en leerzaam jaar! Maar naast lesgeven heb ik nog  
een andere grote passie: reizen. Daarom zal ik na de vakantie eerst een paar maanden een  
zwangerschapsverlof vervangen op een andere basisschool en daarna zelf een aantal  
maanden naar het buitenland vertrekken. Daar kijk ik erg naar uit! Ik wil alle kinderen,  
ouders en collega’s bedanken voor de fijne samenwerking en wens jullie allemaal alvast  
een hele fijne zomervakantie toe. Tot ziens! 
 

Vriendelijke groet, juf Tirza  

 

 

 

 

 



 

 
Met ingang van volgend schooljaar ben ik niet meer werkzaam op Wijzer aan de Vecht.  
Het was een zeer moeilijke, dikke knoop om door te hakken. Dit vanwege enorm veel  
gevoel voor Wijzer aan de Vecht (en... de Carrousel). Dit is het schooltje waar ik groot  
ben geworden, waar ik in 7 jaar tijd de leerkracht geworden ben die ik nu ben. Wijzer  
aan de Vecht is een heel bijzondere plek voor mij en zal dat altijd blijven.   
 

Doordat ik ga verhuizen naar Boswijk (buiten Utrecht) én nieuwsgierig ben hoe het ergens  
anders zal zijn heb ik de keuze gemaakt te gaan werken op de Anne Frankschool in Bunnik.  
Ik ga met een goed gevoel weg, maar het is wel heel gek. Ik ga de kinderen, ouders en collega's erg missen. Ik wil 
jullie bedanken voor de fijne samenwerking.  
 

Met vriendelijke groeten, juf Marianne 
 
 
 
 
 

 

Formatie 2018/2019 
Voor volgend schooljaar hebben we 5 groepen gemaakt. 
 

 Leerkracht Onderwijsassistent 

Groep 1/2 Juf Susanne ma di wo Juf Marloes do vr    Juf Fatiha ma di do 

Groep 3/4 Juf Leny hele week juf Marloes ma di Juf Lisa do vr 

Groep 4/5 Juf Mirella ma di wo do juf Fleur do vr Juf Lisa do vr 

Groep 6 Juf Liesbeth ma di do vr Meester Wouter wo Juf Lisa di wo 

Groep 7/8 Meester Frank di wo do en Meester Wouter ma vr  

Plusklas Meester Wouter di  

Gym Meester Jorn ma woe  
 

 

Zwemmen groep 4 woe met Meester Jorn 
 

 

IB Juf Kimberly wo do vr    
 

 

 Meester Alex ma di wo do 
 

 

Schoolleider Juf Marcia ma di wo do  

Er zijn nog uitstaande vacatures voor het zwangerschapsverlof van juf Marloes en voor 2e leerkracht in groep 7 en 8 

 
 

Afgelopen jaar heb ik met veel plezier in de plusklas gewerkt op Wijzer aan de Vecht. 
Dit vond en vind ik een hele mooie en leuke kans om op een andere manier met 
kinderen te werken. We hebben aan een aantal leuke projecten gewerkt, hebben 
plannen gemaakt en geëvalueerd, regelmatig gefilosofeerd en ook nog spellen 
gespeeld. En niet alleen in de bovenbouw, ook bij de kleuters en in de middenbouw 
weten ze inmiddels wie ik ben. Werkende in de plusklas, 1 dag per week, gaf me 
steeds meer het gevoel dat ik dit soort werk het liefste alle dagen zou doen.  

 

Dus toen er een vacature kwam, niet ver van mijn huis, voor het opzetten van een klas met hoogbegaafde kinderen, 
zag ik daarin een mooie kans. Al was mijn tijd op de Wijzer vrij kort, ik heb veel geleerd en ik heb me thuis gevoeld. 
Best gek om weg te gaan, maar ik heb het volste vertrouwen in de leerkrachten en de kinderen dat ze zullen blijven 
kijken naar talenten! 
 

Groetjes juf Ineke 
 

 

 



 

 

Vakanties en studiedagen 2018/2019 
 

Herfstvakantie     20 t/m 28 oktober 2018 
Kerstvakantie     22 december 2018 t/m 6 januari 2019 
Krokusvakantie     23 februari t/m 3 maart 2019 
Tulpvakantie     19 april t/m 5 mei 2019 
Hemelvaart     30 en 31 mei 2019 
Pinksteren     10 juni 2019 
Zomervakantie     20 juli t/m 1 september 2019 
 
Studiedagen     21 september 2018 
      23 november 2018 
      22 februari 2019 
      25 maart 2019 
      18 april 2019 
      18 juni 2019    (onder voorbehoud) 
 

 
Meester Wouter stelt zich voor:  
 

Ik ben heel blij dat ik komend schooljaar het team op Wijzer aan de Vecht mag  
komen versterken; een prachtige school met leuke kinderen en een hecht team.  
Met mijn achtergrond als rekenspecialist hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen.  
Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in het zuiden van het land, kom ik nu  
weer in het mooie Utrecht wonen; dat voelt als thuiskomen! Naast passie voor  
onderwijs gaat mijn hart ook uit naar de klimsport. Ik ben regelmatig in de klimhal 
te vinden en hang in de vakanties het liefst aan steile rotswanden. Van zoetigheid en snoep  
hou ik niet, maar hele pure chocola sla ik eigenlijk nooit over. 
 

Groetjes meester Wouter 

 

 
Juf Fleur stelt zich voor: 

 
Komend schooljaar start ik als leerkracht in combinatiegroep 4/5. Ik ben 43 jaar oud,  
heb twee dochters (4 en 6) en woon in Maarssen. Hiervoor heb ik zo'n 8 jaar bij de  
Berg en Boschschool in Bilthoven gewerkt; dit is een school voor speciaal onderwijs  
voor leerlingen met bijvoorbeeld autisme. In mijn vrije tijd hockey en tennis ik graag.  
Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijk ernaar uit om in augustus kennis  
te maken. Tot dan in ieder geval een fijne vakantie gewenst! 

  
Met vriendelijk groet, juf Fleur 

 

Schoolreis  
 
Op woensdag 20 juni was er een geslaagde schoolreis naar de Apenheul in Apeldoorn, een impressie... 
 

                                     
 

 



 

 

   Tot maandag 27 augustus! 

Verantwoording  besteding Ouderbijdrage 2017 – 2018  
 
Het geld is besteed aan versiering voor de Katholieke feesten zoals Kerst, Carnaval en Pasen. Een voorstelling bij 
Pasen over het Paasverhaal. Aankleding overige feesten zoals de discoavond en Suikerfeest. Cadeautjes, aankleding 
Sintviering. De grootste post was de schoolreis, hieraan is meer dan de helft van de ouderbijdrage besteed. In de MR 
is dit besproken en is besloten de ouderbijdrage van € 40,=  te handhaven voor 2018-2019.  


