
 

Voorwoord  
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Zo net na de herfstvakantie lijkt er een einde gekomen aan het zachte 
nazomerweer. De herfst is in aantocht. Een mooi seizoen om te wandelen in het 
bos, maar ook weer gezellig thuis op de bank met kaarsjes of bij de openhaard. 
Helaas is dit ook de tijd van het griepseizoen. We hebben extra formatie ingezet om 
ziekte te kunnen vervangen. Toch zal de vervanging door de krapte op de 
arbeidsmarkt niet altijd lukken. In dat geval proberen wij intern te schuiven en soms 
een klas op te delen. Ook zal het voorkomen dat wij u door een bericht op 
SocialSchools informeren dat uw kind thuis kan blijven. Dit proberen we zoveel 
mogelijk te voorkomen, of te verdelen over de groepen. We hopen dat u dit 
probleem erkend als een landelijk probleem en dat u er begrip voor kunt 
opbrengen.  
 
De periode tot aan de herfstvakantie is de periode waarin iedere klas weer even 
moet wennen aan elkaar en aan de leerkracht. Dat geeft vaak wat roering. Nu is het 
tijd om te oogsten wat dat groepsproces heeft opgeleverd. Samen regels maken en 
herhalen hoe we met elkaar omgaan vanuit de principes van de Vreedzame School. 
Zo werken we aan een veilig klimaat waarbij de kinderen ruimte krijgen, maar er 
ook duidelijke grenzen zijn aangegeven. Mooi om dat proces te volgen en zoveel 
rust en plezier te zien bij de kinderen! 
 
 
Alle goeds! 
(namens het team) 
 
Marcia van Roo 
Schoolleider 
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Voor de agenda  
 

1 november   Rondleiding nieuwe ouders 
9 november   Nationaal Schoolontbijt 
19 t/m 22 november  Voortgangsgesprekken 
23 november   Studiedag – alle kinderen vrij  
5 december   Sinterklaasfeest 
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Deze maand zijn jarig: 
 
1  Adam el Ouardani   groep 2 
2  Mahmut Gulderen   groep 7 
8  Yessin Elghoul    groep 6 
8 Juf Kimberly   team 
11  Adam Baghdadi   groep 6 
21  Oumaima Bourdif   groep 7 
23  Zehra Ugur    groep 4B 
24  Nisrine Layry    groep 8 
 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

Samenwerking 

Scholen in Zuilen aan de slag met digitaal burgerschap 

Wijzer aan de Vecht, de Cirkel en de Prinses Margriet 
School gaan aan de slag om digitale geletterdheid in 
het schoolprogramma te integreren. Dit doen de 
scholen samen met Mira Media, Je Weet Zelf TV, de 
Bibliotheek Zuilen en Me'kaar in het kader van het 
Europese project COLIBLITE. Op deze manier willen 
de organisaties bijdragen aan het digitaal 
burgerschap van kinderen.  
 
Om het onderdeel mediawijsheid structureel in het 
schoolcurriculum te kunnen inbedden is het hebben 
van een leerlijn belangrijk. Sommige scholen zijn  

daar al actief mee bezig zoals Wijzer aan de Vecht. De ervaring van Jurjen Dijkstra van Je Weet Zelf TV, de nieuwe 
samenwerkingspartner van Mira Media, hiermee is van belang. Je Weet Zelf TV heeft een eigen leerlijn 
mediawijsheid ontwikkeld voor groep 5 t/m 8. Jurjen Dijkstra en Ed Klute vinden het belangrijk dat de scholen 
verder kunnen met het onderwerp digitale geletterdheid als zij weggaan. Klute: 'Wij willen dat het duidelijk wordt 
dat digitale geletterdheid niet iets is voor zes weken, maar past in het schoolcurriculum.' lees meer 

Personeel  
 

Helaas hebben we afscheid genomen van juf Marlinde, het 
goede nieuws is dat juf Pauline gaat werken in groep 7/8. 
Beide succes gewenst. 
 

Juf Fatiha hersteld nog van haar val van de trap en ook juf Lisa 
is nog ziek, haar herstel gaat langzaam vooruit. Beide 
beterschap gewenst. 
 

Nationaal Schoolontbijt  
 
Op vrijdag 9 november doen we als school weer mee met het Nationaal Schoolontbijt  
2018. Dit betekent dat de kinderen smorgens voor ze naar school komen, thuis niet  
hoeven te ontbijten. Zoals elk jaar is er genoeg keus voor de kinderen om te eten.      
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om de dag ervoor uw kind(eren) een bord, beker en bestek  
mee te geven? Het liefst in een tasje met de naam van het kind erop. Om het ontbijt  
te laten slagen zoeken wij nog een ouder die het ontbijt op wil halen bij de Boni Elinkwijk.  
 
Ook zoeken we 2 ouders die donderdag na school de spullen rond willen delen en dit de vrijdagochtend vroeg ook 
met de verse spullen te doen en aansluitend mee helpen met opruimen.  

 

 

Bouw!  
 

Sinds de zomervakantie zijn we op school bezig met extra  
ondersteuning op ons leesonderwijs in groep 3 en 4. De school 
maakt gebruik van het preventieve computerprogramma BOUW! 
voor leerlingen die het lezen nog moeilijk vinden. Een aantal 
studenten en tutoren uit groep 7/8 werken 3 x 15 minuten per 
week met de kinderen. Dank voor jullie inzet! Het is geweldig om 
te zien dat de leerlingen er plezier in hebben. De resultaten zijn 
tot nu toe veelbelovend! 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.miramedia.nl%2Fwijkbewoner-digitaal%2Fscholen-in-zuilen-aan-de-slag-met-digitaal-burgerschap.htm&data=01%7C01%7CAlex.Nijhoff%40ksu-utrecht.nl%7Cd51340daf657496b717708d634d5fccc%7Cf5ede1449df7491baf54e838ef048782%7C1&sdata=B5VoqNd%2BYjjJ74ITDtu1wzSs6I5LrOnqrB1iPLJNThc%3D&reserved=0


  

Actie Laser gun in groep 8  
 

In de week voor de Herfstvakantie heeft groep 8 de VVN actie ‘Laser gun’ gedaan. Onder begeleiding gingen telkens 
2 kinderen naar buiten om de snelheid van het verkeer te meten. Dit werd genoteerd op een lijst en bracht zo in 
kaart hoe hard er gereden wordt op de Adriaan van bergenstraat en de Pionstraat. De automobilisten reageerden 
heel vaak door een duim op te steken, of ze begrepen wat we aan het doen waren ….. 

Actie Ik stop voor Zebra’s in groep 6   
 

Na een theorieles in de groep, was het aan 4 leerlingen om dit in de praktijk  
te testen. Samen met Veilig Verkeer Nederland was er vandaag de actie  
"ik stop voor zebra's" buiten bij een zebrapad. Het was erg leerzaam voor  
de kinderen om te zien hoe een ieder omgaat met de verkeersregels. 
Er staan foto’s en een filmpje op SocialSchools. 

Smaaklessen  
Vrijdag 12 oktober was de 1e ochtend smaaklessen van dit jaar voor de kinderen van groep 
1/2, 3/4 en 4/5. Ik vind het erg leuk om samen met de hulpouders de kinderen mee te 
nemen op Smaakreis. Elke maand is er een Smaaklessenochtend en wisselen de groepen 
elkaar af via een rooster, zo zijn in november de groepen 6, 7/8 en 1/2 aan de beurt. 
Kinderen krijgen van alles te horen over eten en proeven ook verschillende dingen. Om te 
kijken of de kinderen iets hebben opgepikt van de les, is er aan het einde van de les altijd 
een leuke kwis. Foto’s staan op Social Schools. 

EU – Schoolfruit             
 

Ook dit jaar krijgen we weer 20 weken fruit uit het EU - Schoolfruitprogramma. Dit betekent  
dat uw kind(eren) in de periode van 14 november 2018 tot en met 17 april 2019 op de  
woensdag, donderdag en de vrijdag geen fruit mee hoeven te nemen voor de kleine pauze.  
De andere dagen wel.  

 

Biebbezoek groep 6 
 

Aan het begin van het jaar zijn we met de hele groep naar de bieb geweest. We hebben een schoolpas en we 
kunnen op die pas 40 boeken lenen. Deze boeken moeten natuurlijk weer omgeruild worden en voor de vakantie 
ben ik met 5 kinderen naar de bieb geweest om de boeken te ruilen. In november gaan we de boeken weer 
omruilen en hoop ik met de hele groep te gaan. Dat kan als er genoeg ouders zijn die ons willen begeleiden. 
 
Het is enorm leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen op zoek gaan naar boeken in de bieb. In de groep merk ik 
dat de uitgekozen boeken gretig gelezen worden. Die zelf uitgekozen boeken lezen ze liever dan de boeken die hier 
op school staan. Aangezien leesplezier enorm belangrijk is vind ik het bezoeken van de bieb niet alleen een leuk 
uitje, maar ook zeer belangrijk om het plezier in het lezen te bevorderen en te behouden. 
 

Herfstwandeling groep 1-2  
 

De vrijdag voor de Herfstvakantie trok groep 1-2 er weer op uit voor de jaarlijkse Herfstwandeling in het Julianapark 
 

     

    

 



 

Appeltaart bakken  
 

Groep 1-2 heeft in het thema waar ze mee bezig zijn, gezellig samen een appeltaart gebakken. Een impressie ….. 
 

                          

Avondvierdaagse  
 

We zijn heel blij om alvast te kunnen aankondigen dat we dit jaar met de Wijzer weer meedoen met de 
avondvierdaagse! De oudercommissie gaat de organisatie grotendeels oppakken. Zij gaan ook op zoek naar nieuwe 
schoolshirts zodat de kinderen er weer knap bijlopen. Verdere informatie volgt te zijner tijd. 

Ouders als partner  
 

Als schoolleider van de Wijzer vind ik het belangrijk om steeds te zoeken naar een beter en fijner contact met 
ouders. Dat ouders meer vanzelfsprekend partner worden van de school. Dat ouders vaker de school inlopen, vaker 
en gerichter helpen op hun eigen wijze, vanuit eigen talent. Dat ouders trots zijn op de Wijzer aan de Vecht. Ik wil 
een échte verbinding voelen tussen ouders enerzijds en professionals en partners in en rond onze school anderzijds: 
“It takes a village to raise a child”. In dat kader ben ik een samenwerking aangegaan met Teus van Zoest van 
adviesbureau Connecto. Hij is in gesprek gegaan met het team, met ouders en met onderwijspartners om te kijken 
naar de beleving van de school vanuit verschillende partijen. De volgende studiedag zal ook in het teken staan van 
de uitkomsten van dit onderzoek en hoe we deze gaan vertalen naar het schoolplan 2019-2023. Ik wil de ouders die 
in de eerste ronde hebben meegewerkt door deel te nemen aan de gesprekken dan ook van harte bedanken! 

Nieuws vanuit de Brede School 
 
‘Veilig in de wijk’ bijeenkomst 26 november 
 
Op de vorige netwerkbijeenkomst is gesproken over het betrekken van ouders bij het samenwerken aan een veilige 
sfeer in de wijk zodat kinderen prettig spelen, leven en opgroeien.  Op maandagavond 26 november organiseren St. 
Jou, buurtteam en Me’kaar een bijeenkomst Samen opgroeien in Noordwest. Ouders en betrokken professionals uit 
Ondiep/ Pijlsweerd zijn hier van harte voor uitgenodigd.  
Op deze avond zal een theatergroep, herkenbare casussen uitspelen van situaties in de wijk. Heb jij een casus of ken 
jij ouders die wij kunnen benaderen om een casus te formuleren voor deze avond, laat het ons weten voor 11 
november. Dan kan de theatergroep zich gaan voorbereiden. Verder informatie over de locatie en het tijdstip 
volgen nog via SocialSchools. 
 
Training Oudermediator 
 
Op vrijdagmorgen 7 december en 14 december organiseert Me’kaar voor ouders een oudermediator training. Heeft 
u interesse of kent u ouders die mediator willen worden? Laat het Janneke Baan weten. 
jannekebaan@mekaarutrecht.nl De uitnodiging ontvangt u binnenkort via SocialSchools. 
 
Training ‘Vreedzaam voor ouders’ 
 
Eind januari start er een training vreedzaam voor ouders. Daarna zal in maart nog een training oudermediator 
worden gegeven. U kunt zich hier na 26 november voor opgeven of al eerder kenbaar maken dat u deel wilt nemen 
aan een van de trainingen. Geef u dan alvast uw interesse aan bij meester Alex? 

mailto:jannekebaan@mekaarutrecht.nl

