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Voor in uw agenda: 
 

7 februari    Carnaval – Iedereen mag zich verkleden 
8 en 9 februari   Studiedagen – alle kinderen vrij! 
19 februari    Studiemiddag – groep 1, 2 en 3 vrij vanaf 12.00 uur! 
23 februari    Schooldisco 
24 februari t/m 4 maart  Krokusvakantie 
8 maart    Schoolfotograaf 
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Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, 
 
De tijd gaat vlot! We zijn al weer over de helft van het schooljaar en 
aanbeland in de koudste maand van het jaar. Als ik de 
weersvoorspellingen lees, dan kunnen we aan het einde van deze 
week misschien zelfs schaatsen!  
 
Ik begin me al aardig thuis te voelen hier op de Wijzer. Ik ken steeds 
meer namen en ik heb ook al best veel ouders en kinderen 
gesproken. Ik hoop jullie de komende tijd nog weer beter te leren 
kennen. Inmiddels heb ik ook kennis gemaakt met allerlei mensen 
en organisaties die betrokken zijn bij de Wijzer aan de Vecht. Zoals 
bijvoorbeeld de Brede School. Ik vind dat de school een mooi profiel 
heeft met goede onderwijsmethodieken en betrokken leerkrachten. 
Allerlei zaken die deze school een fijne plek maken! 
Afgelopen donderdag was de ouderavond en de opkomst was 
groot. Wat een betrokkenheid! We hebben op constructieve en 
prettige wijze met elkaar gekeken naar wat er beter kan op school. 
Dat voelde voor mij en het team heel goed. Ik hoop voor u ook!  
 
Warme groet, 
(Namens het team van de Wijzer) 
Marcia van Roo 
Schoolleider a.i. 



  

 

Terug van weggeweest ….. in februari zijn jarig: 

1  Adam Benayad   groep 6 
3  Shayla Bagijn   groep 6 
11  Mohammed el Kandoussi  groep 8  
14  Malak Brinsi    groep 3 
14  Oumou Diallo    groep 2  
17  Chelina Eskens   groep 2 
19  Ritchy Krukland   groep 1 
19 Juf Pauline   personeel 
20  Amir Hathot    groep 1 

Alvast allemaal van e gefeliciteerd 

 
Vanaf december ben ik werkzaam op de Wijzer aan de Vecht.  
Middels dit stukje wil ik mijzelf aan u voorstellen.  
 
Ik ben Jolanda Zwaan, 31 jaar, woonachtig in Utrecht, getrouwd met Bas en samen  
zijn wij de trotse ouders van Emma (3) en Lucas (4mnd). In mijn vrije tijd houd ik  
ervan om tijd door te brengen met mijn gezin. Daarnaast kan ik enorm genieten van  
paardrijden, tekenen/schilderen, lezen en een hapje eten in de binnenstad.  
 
In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Marnix Academie. Na een aantal tijdelijke  
vervangingen, ben ik terecht gekomen in Diemen. Daar ben ik vooral werkzaam  
geweest in de onderbouw bij groep 1-2 en groep 3. Ik heb met veel plezier kunnen  
werken in Diemen, maar door de lange afstand en de reistijd die daaraan verbonden  
was, ontstond de wens om dichter bij huis een werkplek te vinden. Ik ben dan ook erg blij dat deze kans op 
Wijzer aan de Vecht zich heeft voorgedaan. Ik kijk er enorm naar uit om met groep 3 een mooie start te 
maken en er een gezellig en vooral ook leerzaam jaar van te maken!  
 
Hartelijke groet, Jolanda Zwaan 

 

De opbrengst van de kerstmarkt voor Serious 
Request heeft € 227,59 opgeleverd! 
 

 

Groep 8 
 

Zoals inmiddels bekend is meester Ab niet meer werkzaam op  
Wijzer aan de Vecht. Wij hebben intern naar een oplossing gezocht.  
Juffrouw Kimberly (IB) zal tijdelijk op vrijdag de groep overnemen en  
juf Marianne zal zelf de dinsdag weer voor haar rekening nemen. We zien  
dit als een tijdelijke situatie. We zijn nog steeds druk op zoek naar  
een vervanger.  
 
 

 

Personeel  

Juf Lisa start binnenkort met re-integreren op onze 

school. In het begin zal dit na schooltijd zijn, met 

uiteindelijk doel haar werkzaamheden weer volledig 

te hervatten als onderwijsassistent. Welkom terug! 



 

Ouderbijdrage 
Aan het begin van het schooljaar hebben we gevraagd om de ouderbijdrage  
te betalen. De bijdrage is € 40,= per kind.  
 
Uit onze administratie is gebleken dat er voor veel kinderen nog geen ouderbijdrage is betaald.  
De ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan vieringen en activiteiten zoals: kerstfeest, sinterklaasfeest, 
sportdag, speelmateriaal voor de TSO, het nationale schoolontbijt en het paasfeest.  
Hoewel u niet verplicht bent tot het betalen van de ouderbijdrage, is het wel zo dat zonder het betalen 
van de ouderbijdrage uw kind niet mee kan op schoolreisje en dat de extra dingen zoals vieringen en 
uitjes niet kunnen worden bekostigd.  
 
Diegenen die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben wil ik daarom vragen om dit deze maand in orde 
te maken. Dit kunt u doen door € 40, = over te maken op rekening nummer : NL96ABNA0414532406 t.n.v. 
”KSU  Wijzer aan de Vecht, inzake ouderraad “, onder vermelding van de naam van uw kind en de 
opmerking: ouderbijdrage. Indien het voor u echt niet mogelijk is om via de bank te betalen, dan kunt u 
ook contant betalen bij de schoolleider. 
 
Als u in het bezit bent van een U- pas dan hoeft u niet te betalen, mits er nog voldoende budget op de U 
pas staat. U kunt in plaats daarvan de U- pas in laten scannen bij meester Alex, dan wordt de bijdrage via 
de U pas verrekend. Als er onvoldoende budget op de U pas staat, dan dient u het resterende bedrag 
alsnog te betalen. 

Start tweede kleuterklas 
 
Vanaf begin januari werken wij in de kleuterbouw met twee kleuterklassen. De kinderen werken in beide 
klassen in themahoeken en komen elkaar gedurende de dag tegen en leren op deze manier van en met 
elkaar. We zijn enorm trots op de kinderen. De kinderen hebben zich gemakkelijk aangepast aan de 
nieuwe situatie, waardoor de overgang heel soepel is verlopen.  
Vanaf 12 februari starten wij met het thema ‘Dierentuin’ van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen en 
spelen over allerlei dingen die met dieren te maken hebben. In dit thema komen dieren uit de dierentuin 
voorbij. De kinderen verdiepen zich in verschillende diersoorten en hun bijzondere kenmerken. De 
kinderen mogen vanaf 12 februari een knuffel meenemen van een dier uit de dierentuin en een 
schoenendoos om een hok te maken. Een impressie ….. 
 

 

                                                           
 

                 



 

 
Eerder dit jaar heeft u een korte enquête ingevuld over het gebruik van SocialSchools. Velen van u hebben 
dit gedaan, waarvoor nogmaals dank. 
Op dit moment gebruikt ongeveer 65 % van de ouders SocialSchools, wij willen dit zien groeien naar 100%. 
Dus bent u nog niet aangemeld, kom dan even langs bij meester Alex of geef aan uw kind onderstaand 
strookje mee, zodat dit aan meester Alex gegeven wordt. 
 
Uit de enquête kwamen de volgende wensen naar voren: 
 

• Het toevoegen van de schoolkalender 

• De mogelijkheid om zelf tijden in te plannen voor voortgangs- en rapportgesprekken 

• Het intekenen als begeleider voor schoolactiviteiten 
 

Als duurzame school willen we het gebruik van papier nog verder terugdringen en zoveel mogelijk 
communiceren via SocialSchools en via de mail. De wereld veranderen begint bij jezelf. Als school willen 
we daarin het goede voorbeeld geven aan de kinderen. Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan wij helemaal 
over op digitale communicatie. 
 
Om u meer wegwijs te maken met het gebruik van SocialSchools en om de nieuwe mogelijkheden uit te 
leggen zijn er verschillende inloopmomenten gepland. We hopen dat we daarna de 100% kunnen halen. U 
kunt hiervoor terecht op: 
 
Maandag 5 februari van 14.00 tot 14.30 uur 
Woensdag 14 februari van 08.30 tot 09.00 uur  
Woensdag 14 februari van 12.00 tot 12.30 uur 
 
Heeft u vragen? Of wilt u toegang?  
U kunt ook mailen naar ict.wijzeraandevecht@ksu-utrecht.nl 
Ik hoop u in ieder geval op één van de inloopmomenten te mogen begroeten. 
 
Mede namens Team Wijzer aan de Vecht 
 
Alex Nijhoff 
Coördinator SocialSchools 

Stichting Move 
Groep 8 van Wijzer aan de Vecht vindt roken slecht!  
Beste ouder(s), verzorger(s) en de kinderen,  
 
Het is inmiddels al even bekend dat de kinderen last hebben van ouders die bij het hek staan te roken. Helaas wordt er nog niet 
naar ons geluisterd, ondanks dat we dit al vaker hebben verteld. Wij hebben last van de rokende ouders bij het hek omdat zij 
het pad blokkeren, wij de geur van sigarettenrook vies vinden en wij er ook longbeschadiging door kunnen krijgen! En wij zijn 
niet de enigen die het vervelend vinden: de hele school heeft er last van, met name de peutergroep. Dit komt doordat het 
pleintje van de peuters heel dicht bij jullie ‘hangplek’ is. Wij vragen daarom nogmaals om daar voortaan niet meer te roken!   
Met stichting Move zijn wij gaan nadenken over een oplossing voor dit probleem. Stichting Move is een organisatie die 
studenten en basisschoolleerlingen samen een project laat bedenken en uitvoeren. De oplossing die wij bedacht hebben is het 
maken van een rookvrije zone, die aangegeven wordt met borden en tegels. We organiseren 22 februari 's middags om 
14.00 een feestelijke opening, waar jullie allemaal van harte welkom zijn! 
 
Vriendelijke groet   
Groep 8 en project Move   
Amir, Mohammed, Courtney en Ibrahima, namens de hele groep 8  

 



 

Verslag Ouderavond 

Afgelopen donderdagavond was er een ouderavond op verzoek van een delegatie ouders uit de OC en de MR. Zij hadden 
behoefte aan informatie rond een aantal zaken die bij een grotere groep ouders tot onrust en onduidelijkheid heeft geleid. 
 
Schoolleider 
 
We hebben besproken waarom er het afgelopen jaar drie wisselingen zijn geweest van schoolleiders en wat nu het vervolg is. 
Ouders hebben met het bestuur hun onvrede gedeeld over een aantal procedurele keuzes en hun wensen uitgesproken t.a.v. de 
toekomst. Daarbij kwam vooral de noodzaak tot stabiliteit in de leiding van de school naar voren. Jansje Dekker (clusterdirecteur 
KSU) heeft aangegeven dat de vorige procedure geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd en dat zij daarom intern hebben 
gekeken naar interne kandidaten die in de kweekvijver (opleidingstraject tot schoolleider) zaten. Daaruit is Marcia van Roo 
benoemd tot een tijdelijke invulling van de functie. Eind maart/ begin april zal de procedure opnieuw opgestart worden en dan 
kan zij ook mee solliciteren naar de vacature. 
 
Wisseling in (nieuwe) leerkrachten 
 
Men heeft ervaren dat het onrustig was in het wijzigen van de bezetting van de groepen en het vertrek van Maria uit groep 3, de 
langdurige ziekte van Pauline, het opstarten van de nieuwe groep 1 en de nieuwe leerkrachten in de groepen 3 en 4. Een aantal 
ouders in groep 5 heeft aangegeven dat het op de donderdagen onrustig is en dat dit het lesgeven verstoort. In deze uitgave van 
de WN kunt u lezen dat wij een langdurige en stabiele oplossing denken te hebben gevonden in Tirza Hartkamp. 
 
Communicatie  
 
Vanuit school: 
Ouders hebben aangegeven dat zij niet goed op de hoogte zijn van zaken. Drie jaar geleden is het besluit genomen om via 
SocialSchools te communiceren. Niet alleen foto’s en mededelingen, maar ook brieven worden op dit moment zowel via het door 
ouders opgegeven emailadres, als door SocialSchools verspreid. Vanaf volgend schooljaar zal de communicatie alleen nog maar 
digitaal zijn. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school om te zorgen dat berichten over en weer aankomen. 
Geeft u het alstublieft aan als er problemen zijn. Alex heeft een aantal inloopmomenten georganiseerd om problemen op te 
lossen of u wegwijs te maken in de app. We zijn in heel Utrecht een voorloper als duurzame school. Digitale communicatie vloeit 
daar als vanzelf uit voort. Tijdens het gesprek werd geopperd dat het prettig zou zijn als alle groepen digitaal ouders informeren 
over huiswerk. De insteek is om de kinderen te helpen bij het leren plannen. Wanneer de digitale communicatie goed loopt, 
zullen we ook een duidelijkere lijn zoeken in welke berichten via SocialSchools gaan en welke via de mail. In de instellingen kunt u 
in ieder geval aanpassen dat berichten van SocialSchools niet ook nog eens via de mail verspreid worden. 
 
Communicatie tussen ouders 
We zijn een vreedzame school en proberen de kinderen te leren om op een respectvolle en constructieve manier om te gaan met 

conflicten. Ouders en school willen dat we hier als volwassenen het goede voorbeeld in geven. 

Interne communicatie                                                                                                                                                                                                  

We zijn druk bezig om de interne communicatie te verbeteren. Dit blijft een proces waarin we leren van onze fouten en graag 

feedback blijven ontvangen van elkaar en van u als ouders. Met de wisseling van leerkrachten graag extra aandacht voor 

afspraken die voor een specifiek kind zijn gemaakt. Dit wordt nu niet altijd zo ervaren door ouders. 

Ouderbijdrage 
 
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten naast de reguliere lessen. U kunt in voorgaand stukje lezen waar het geld voor 
wordt gebruikt. Door ouders wordt tijdens het gesprek gepleit dat alle kinderen mee kunnen op het schoolreisje, omdat deze 
vrijwillig is. Jaarlijks wordt schriftelijk verantwoord waar we de ouderbijdrage aan besteden. Dit kunt u middels de notulen van de 
MR nalezen. Op de website komt een kopje met “notulen” onder de MR te hangen. 
Ouders zouden het fijn vinden als er goed wordt gekeken naar waar we het budget aan besteden. Men besteedt liever minder 
aan versieringen zodat we met schoolreis voldoende budget hebben voor een frietje o.i.d. De discussie gaat verder over de 
bestemming per groep. De werkgroep gaat dit oppakken en verder uitwerken. In dat kader gaat de OC zich buigen over een 
(digitale) ideeën- en opmerkingen box 
 
Overige punten  
 
De beschikbare tijd om te eten 20 minuten bij de kleuters en voor groep 3 t/m 8 is dit 15 minuten. Kinderen mogen gewoon hun 
eten op eten als dit nog niet binnen deze tijd is opgegeten. Ouders geven aan liever geen film kijken want dan vergeten ze te 
eten. Er is behoefte aan meer duidelijkheid over wat kinderen mee mogen nemen naar school om te eten. Voorbeeld Liga wel of 
niet? In deze WN is een stukje opgenomen over het beleid. 

 

 

 



 
 
 

 

Beleid eten, drinken en snoep 
 
Onze school heeft het Vignet gezonde school behaald in 2017 o.a. voor het themacertificaat Voeding. Wij 
zijn dus een gezonde school! Wij willen met onze jeugd aan een gezond gewicht werken door verstandig te 
eten en te drinken en veel te bewegen. We kennen op onze school al enige jaren het fruitbeleid, dit 
betekent dat de kinderen om 10.00 uur fruit en/of groente eten en water drinken. Met het waterbeleid 
willen we het drinken van frisdranken en suikerhoudende dranken zoveel mogelijk beperken. Dit is niet 
alleen slecht voor een gezond gewicht maar ook nog eens slecht voor het gebit. De meeste kinderen  
hebben een bidon en kunnen die op school tussentijds vullen. Tussen de middag mogen de kinderen een 
gezonde lunch mee nemen.  
 
Deze bestaat uit bruine of volkoren boterhammen met het liefst gezond beleg ( denk aan 20+ of 30 + kaas, 
ham, kipfilet, liever geen worst of zoet beleg). Voor bij de lunch mag uw kind naast water ook halfvolle 
melk mee nemen. Koeken, frisdrank en andere ongezonde producten mogen niet genuttigd worden 
tijdens de lunch. Zoals elk jaar doen we mee met het school ontbijt wat landelijk wordt georganiseerd. 
Vanaf dit schooljaar zullen wij alle lessen gaan geven uit de methode Smaaklessen van Gezonde 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. 

Ouder tevredenheidspeiling 
 
Graag vraag ik u nogmaals aandacht voor de tevredenheidspeiling waarvoor u, per mail, bent uitgenodigd. 
Deze kunt u nog tot 7 februari invullen. Uw mening, als ouder, is voor ons van grote waarde, omdat het 
ons zicht geeft op de ontwikkelpunten van de school. Wij hebben uw hulp nodig om ons steeds te 
blijven groeien en verbeteren met als doel het allerbeste uit de kinderen te halen. Het zou fijn zijn als we 
straks een score hebben van 100% Ieders mening telt! 

Even voorstellen 
 

Ik ben Tirza, 28 jaar en woon, samen met mijn vriend Remco, in Utrecht. Ik werk drie  
dagen per week op een school voor nieuwkomers in Maarssen. Hier geef ik de  
leerlingen Nederlandse lessen en rekenlessen. Daarnaast zal ik vanaf deze week  
iedere donderdag in groep 5 te vinden zijn. Ik kijk ernaar uit om met deze groep aan  
de slag te gaan en de leerlingen en ouders beter te leren kennen! In mijn vrije tijd ben 
ik graag bezig met muziek maken, tekenen, koken, wandelen of spreek ik gezellig af  
met familie of vrienden.  
 

Graag tot ziens! Vriendelijke groet, juf Tirza 
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