
 

Voorwoord  
 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
De dagen worden korter en de feestdagen staan al weer voor de deur.  
De voorbereidingen voor het sinterklaasfeest en kerstmis zijn in volle gang.  
De school is al helemaal aangekleed in de sfeer van 5 december! 
Denkt u eraan dat de kinderen op 5 december om 12.30 uur uit zijn en dat zij 
vrijdagochtend een uur later op school mogen komen?  
 
Vorige week vrijdag hebben we de tweede studiedag gehad voor het 
verbetertraject begrijpend lezen. Ook zijn we aan de slag gegaan met de 
techniekbakken. We hebben een aantal bakken getransformeerd van ‘opdracht 
gestuurd’ naar meer ontdekkend en onderzoekend leren. Verderop in de 
Wijzernieuws vindt u meer informatie en foto’s van deze manier van leren.  
De studiedag was heel interessant en inspirerend!  
 
De volgende Wijzernieuws wordt een foto editie en deze komt net voor de kerst.  
 
Hartelijke groet,  
 
Marcia van Roo  
schoolleider 
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Voor de agenda  
 

5 december   Sinterklaasfeest kinderen om 12.30 uur uit 
6 december   We starten om 09.30 uur, deur om 09.20 uur open 
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 
14 januari   Marcia wegens studiedag afwezig 
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Deze maand zijn jarig: 
 

4  Victoria Visotskaja   groep 6 
7  Redouan Gerwig   groep 4 
8  Mohammed Baghdadi   groep 7 
8  Zeliha Repi    groep 2 
14 juf Lisa    personeel 
15 Ibtissam Hathot   groep 6 
19  Jihane Ikhlef    groep 2 
20  Nassim Chahbouni   groep 5 
23  James Missler    groep 8 
23  Esmee Soumah   groep 3 
31  Yasin Walugembe   groep 7 
 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

Project licht  
 
De kinderen uit groep 1 & 2 hebben een brief ontvangen van Sinterklaas.  
Hij vraagt de kinderen om hulp, want één van zijn Pieten is van het dak gevallen.  
Piet was zo druk bezig met het zoeken naar het juiste cadeautje, dat hij zijn  
evenwicht verloor. Het is voor Piet namelijk heel moeilijk om de cadeautjes in  
het donker te zoeken.  
 
Sinterklaas vraagt of de leerlingen een oplossing kunnen bedenken voor de  
donkere daken. In de komende weken gaan de kinderen onderzoeken welke  
soorten verlichting er allemaal zijn, ontdekken ze hoe licht eigenlijk werkt en  
gaan ze energie opwekken met klei. Uiteindelijk gaan de kinderen ideeën  
bedenken en ontwerpen die de Pieten gaan helpen in het donker.  
 
Benieuwd wat de kinderen bedenken en gaan maken?  
 
Kom gerust eens in de klas een kijkje nemen. 
 

Heldin Project 
 

In de afgelopen weken hebben een aantal moeders de cursus 
EHBO gevolgd van het Rode Kruis onder de naam Heldin 
project. Helden zijn het zeker, op 12 november kregen ze te 
horen dat ze allemaal zijn geslaagd. Van harte gefeliciteerd! 
 

 
 

In januari start er weer een Heldinnen cursus! Opgeven 
kan bij meester Alex of meester Harold. 

Nationaal Schoolontbijt   
 

Op 8 november j.l. was weer het jaarlijkse Nationaal Schoolontbijt, bij deze een impressie ………. 
 

                   
 

                       

 



  

Even voorstellen 
 

Mijn naam is Iren. Ik ben 20 jaar en ik kom uit Soest. Ik ben dit schooljaar begonnen als  
onderwijsassistent in groep 1/2. In 2018 heb ik mijn onderwijsassistent diploma behaald  
en ik werk op dit moment als invalkracht. Na de kerstvakantie ben ik te vinden in de  
instroomgroep: groep 0 als leerkracht. In m’n vrije tijd kun je me vaak vinden in de  
sportschool of samen met mijn vrienden en familie. Ik vind het belangrijk dat kinderen  
een veilige omgeving hebben waar ze hun eigen kracht en mogelijkheden kunnen benutten  
voor hun persoonlijke ontwikkeling. Als je vragen hebt kom gerust bij me langs. We gaan er  
samen een leuk jaar van maken! 
 

Groetjes, Juf Iren 
 

Opstarten groep 0 na de kerstvakantie 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Vanaf 6 januari gaan we starten met een extra kleutergroep. In deze groep komen alle kinderen die vanaf januari 
instromen. Ook een aantal kinderen die recentelijk zijn ingestroomd komen in deze groep. De leerkrachten van 
groep 1/2 zijn daarover met deze ouders in gesprek. Er blijft een warme band tussen de groep 0 en de huidige groep 
1/2. Bijvoorbeeld het buitenspelen en een aantal spelmomenten worden gezamenlijk.  
 
Op dit moment is juf Iren werkzaam als onderwijsassistente in groep 1/2. Zij zal de nieuwe groep vier dagen draaien. 
Juf Wendy staat de vijfde dag voor de groep. De dagen zal ik nog met u communiceren.  
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoor ik deze graag.  
 
Met vriendelijke groet,  
Marcia van Roo 
 

Kerstkoor Zuilen  
 
Zit je in groep 3 t/m 8? Houd je van zingen, van bekende en nieuwe kerstliedjes? 
Wil je op kerstavond jouw ouders, familie en vrienden verrassen? 
 
We oefenen op maandag 2, 9 en 16 december van 15.00 tot 16.00 uur en op 24 december om 17.00 uur. 
Muziekdocente Melde van Dijk begeleidt het koor. Voordat we op maandag gaan oefenen is er vanaf 14.45 uur 
limonade en koekjes. 
 
Meld je kind(eren) aan bij meldevandijk@gmail.com o.v.v. kerstkoor. Met de naam van je school, kind, groep en 
naam met telefoonnummer van je ouders. Je ontvangt de kerstliedjes per e-mail en je krijgt een mapje met de 
liedjes. 
 
De gezinsviering is op 24 december om 18.00 uur.  
In de viering is iedereen welkom, van jong tot oud! 
Pastor Bernard Höfte is de voorganger.  
Het thema is “de Koning komt! Kom jij ook?” 
 
Waar? Repeteren en gezinsviering in de Oranjekapel,  
Amsterdamsestraatweg 441A. Na de viering op 24  
december is er chocolademelk, kerstbrood, koffie en  
thee en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten! 
 
Deze viering is samen voorbereid door een werkgroep  
uit de Jacobusgemeenschap (Katholiek) en Kerk op  
Zuilen (Protestants) 

 

 



                  

WNT 
 
Onderzoekend en ontwerpend leren 

 
Met Onderzoekend en Ontwerpend Leren gaan leerlingen zelf op onderzoek uit, aan de hand van 
onderzoeksvragen. In hun onderzoek doorlopen ze verschillende fasen zoals weergegeven in onderstaande 
onderzoekscyclus. In Onderzoekend en Ontwerpend Leren komt een scala aan talenten van leerlingen boven drijven 
en het draagt bij aan de ontwikkeling van verschillende vaardigheden zoals observeren, systematisch gegevens 
verzamelen, ordenen, interpreteren, het ontwikkelen van ideeën en het bedenken van creatieve oplossingen. 

 
Uit onze visie: 

‘Een leerling die de Wijzer aan de Vecht verlaat heeft een onderzoekende, ondernemende houding en beschikt over 
doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Hij kan in goede samenwerking taken aanpakken en problemen of 
vraagstukken op creatieve wijze oplossen.’  
 

 
 
De praktijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neem ook gerust eens een kijkje op de website van WNT ga hiervoor naar: 
https://sites.google.com/view/wntwijzer/home of via de button Techniek op onze website: https://www.ksu-
wijzeraandevecht.nl/ Onderaan de pagina op onze website staat een link naar de WNT website. 

  


