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Voor in uw agenda: 
 
Vrijdag 22 december    Alle kinderen 12.00 uur uit 

Zaterdag 23 dec.t/m zondag 7 jan.   Kerstvakantie – alle kinderen vrij 

Donderdag 11 januari    Groep 1/2 is vrij 

Maandag 15 jan. t/m vrijdag 2 febr.  CITO periode – toetsen worden afgenomen 
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Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, 
  
Na krap twee maanden als interim schoolleider hier op de Wijzer aan de Vecht krijg ik een 
steeds beter beeld van de school. Dat beeld maakt mij blij en ook trots! Ik heb veel plezierige 
gesprekken gevoerd met het team, de kinderen en met een aantal ouders. Mooi wat er hier 
is neergezet qua onderwijs. De Wijzer is een koploper in Utrecht als het gaat over het 
techniekonderwijs, en het Earlybirds certificaat. Wist u dat wij één van de meest duurzame 
scholen van Utrecht zijn? 
Ook ben ik zeer te spreken over de sfeer op school. De kinderen gaan vaak prettig met elkaar 
om en ik zie de principes van de vreedzame school terug in hun gedrag. Niet alleen wanneer 
alles goed gaat, maar zeker ook wanneer er conflicten zijn en de wijze waarop de kinderen 
dit met elkaar oplossen en uitpraten. In het team heb ik een warm welkom ervaren. Ik zie 
passie, gedrevenheid en hart voor de kinderen. Iedereen heeft wat voor elkaar over en 
samen wordt steeds weer gezocht naar manieren om het onderwijs verder aan te scherpen 
op wat onze kinderen nodig hebben.  
Ik heb veel van u mogen begroeten bij de deur. Daarnaast heb ik al kennis gemaakt met de 
ouders van de oudercommissie en met de ouders die u vertegenwoordigen in de MR. We 
hebben gesprekken met elkaar over betere communicatie en de wijze waarop we de 
samenwerking met elkaar kunnen verdiepen. Op de Wijzer streven wij er naar dat de 
kinderen een zo stevig mogelijke basis mee krijgen in hun tijd op school. Niet alleen een basis 
van kennis, maar misschien nog wel belangrijker een basis als mens en hoe we ons tot elkaar 
verhouden. Dat betekent concreet dat wij u als ouder zien als de belangrijkste partner van de 
school. Ik ben benieuwd naar uw mening. Na de vakantie wil ik graag meer ouders leren 
kennen. Ik zal u daartoe uitnodigen maar ik hoop ook dat u zich vrij voelt om op eigen 
initiatief binnen te lopen. Mijn deur staat voor u open! Ieder jaar weer is daar ineens het 
einde van het kalenderjaar.  
Via sinterklaas, prompt door naar kerst en voor je het weet is daar alweer de kerstvakantie. 
Ik wil iedereen graag een hele fijne vakantie toewensen met tijd om te ontspannen en samen 
te zijn met familie en vrienden. Ik hoop dat u kunt terugkijken op een mooi jaar. Ik wens u 
namens het team een heel goed uiteinde en een gelukkig nieuwjaar!  
 
Warme groet,  
Marcia van Roo  
Schoolleider a.i.  
 



 
Het team van Wijzer aan de Vecht wenst u 
allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend, 
Gezond en Leerzaam 2018 toe! 
 

Personele zaken 
 

Vanaf 1 december is een nieuwe juf ons team komen versterken haar naam is 
Jolanda Zwaan zij stelt zich in de volgende nieuwsbrief voor Per 1 januari 2018 
komt Liesbeth Hermans erbij zij wordt de nieuwe juf van groep 4 . Juf Leny 
gaat op de donderdag ook naar groep 4. Juf Susanne en juf Ria gaan na de 
Kerstvakantie samen naar groep 1 en in groep 2 zal juf Marloes blijven. Op dit 
moment loopt er nog een sollicitatie voor aanvulling in groep 5 en 6. 
 

Even voorstellen: Liesbeth                                            

Ik ben Liesbeth, 50 jaar- getrouwd en moeder van 3 jongens ( inmiddels alweer 12- 

14- 16 jaar oud). Daarnaast werk ik al heel lang in het onderwijs en kom nu graag 

werken op jullie school! Mijn hart en passie ligt bij het werken met kinderen. Dit doe 

ik met veel plezier, gedrevenheid en met overtuiging. 

Naast veel werkervaring ben ik zelf ook altijd naar school gegaan om op de hoogte te 

blijven van de recente ontwikkeling in het onderwijs, je bent tenslotte nooit 

uitgeleerd. 

Naast mijn werk doe ik graag gezellige dingen met mijn gezin, ben ik vrijwilliger bij de 

bibliotheek, een verzorgingstehuis en de voetbalclub van onze jongens. Ook ben ik 

regelmatig in de sportschool te vinden en fiets ik graag naar mijn werk. Waar ik ook 

graag in bezig ben is: onze moestuin! Van onze voortuin hebben we een moestuin 

gemaakt en we verbouwen er van alles, bietjes, bonen, snijbiet, boerenkool, palmkool 

… noem maar op. Het fijne van een moestuin bij huis is dat alles direct vers in de pan 

kan! 

Ik heb zin om op de Wijzer aan de Vecht te starten en kennis te maken met collega’s, 

ouders en kinderen van de school! 

 

 

 

 

Nieuws van juf Pauline 
   
Lieve ouders / verzorgers, 
 
Zoals bij de meeste mensen al 
wel bekend is, tob ik al een 
geruime tijd met mijn 
gezondheid. Een paar jaar terug 
heb ik al eens een 
revalidatietraject gedaan om zo 
meer balans in mijn lichaam te 
vinden en minder pijn te 
hebben als gevolg van 
fibromyalgie.  
 
Nu is er in 2015 nog een 
probleem bij gekomen en dat is 
een prolactinoom. Dat is een 
GOEDAARDIGE tumor in een 
stukje van de hersenen. Deze is 
helaas (nog) niet te behandelen. 
Het is niet zo gevaarlijk dat hij 
levensbedreigend zal zijn of zal 
uitzaaien (dat doen goedaardige 
tumoren niet) maar hij zorgt wel 
voor vervelende gevolgen. 
De balans van veel stoffen in 
het lichaam zijn zoek en 
daardoor heb ik o.a. vaak 
hoofdpijn en ben ik veel 
vermoeid.  Door de 
vermoeidheid is mijn energie op 
de helft van de werkdag al op. 
Er is geprobeerd door 
medicijnen dit weer goed te 
krijgen maar dat is helaas nog 
niet gelukt. 
 

Voorlopig blijven de artsen nog 
wel naar een oplossing zoeken 
maar dat heeft tijd nodig. 
Ondertussen is het lesgeven me 
echt te zwaar geworden. Dit is 
voor mij niet fijn, maar voor de 
kinderen ook niet. Vandaar dat 
ze een nieuwe juf hebben. 
Pas in januari zal het voor mij 
een beetje duidelijk worden 
welke stappen we kunnen gaan 
nemen. 
 

Ik wil de ouders bedanken voor 
hun lieve reacties en ik wens 
iedereen hele fijne feestdagen. 
 

Hopelijk tot snel! 
Juf Pauline 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activiteiten Brede school 
 

Activiteit Dag Tijd Groep Locatie 

Turnen Maandag 15.00-15.45 1 en 2 Gymzaal Willibrordstraat 45 

Knutselen Donderdag 14.30-15.30 1 en 2 Wijzer aan de Vecht 

Taekwondo Vrijdag 15.45-16.45 1,2,3 Gymzaal M.v.Meelstraat 1a 

Turnen Maandag 16.00-16.45 3 en 4 Gymzaal Willibrordstraat 45 

Voetbal Woensdag 15.00-16.00 3 en 4 Sportpark USV Elinkwijk 

Timmeren Donderdag 15.30-16.30 3 en 4 Wijzer aan de Vecht 

Schaken Vrijdag 15.15-16.15 3 en 4 Pr. Margrietschool 

Taekwondo Vrijdag 15.00-15.45 4 t/m 8 Gymzaal M.v.Meelstraat 1a 

Radio maken Woensdag 14.00-15.00 5 en 6 Aula Pr. Margrietschool 

Voetbal Woensdag 16.00-17.00 5 en 6 Sportpark USV Elinkwijk 

Streetart / Graffiti Maandag 14.30-15.30 5,6,7 Wijzer aan de Vecht 

Kinderpersbureau Donderdag 14.00-15.00     7 Herderscheeschool, Stauntonstraat 9 

Herhaald bericht! ‘Praten met elkaar i.p.v. over elkaar!’ 

Regelmatig merken we als team dat er door ouders gemopperd wordt over de school, over leerkrachten of over andere ouders. 

Het is jammer dat er dan soms dingen over een ander worden gezegd die misschien helemaal niet kloppen. Verhalen gaan dan 

een eigen leven leiden. Dat is jammer, want hiermee worden leerkrachten, ouders of kinderen onterecht in een kwaad daglicht 

gezet. Dit komt de VREEDZAME SFEER niet ten goede! Wij willen als Vreedzame school echt anders met elkaar omgaan.  

Daarom wil ik iedereen heel vriendelijk en vreedzaam, maar wel dringend verzoeken: 

• Praat met elkaar en niet over elkaar! 

• Als je een probleem met iemand hebt, ga dan naar die persoon toe en bespreek het niet met anderen, die er niets mee 

te maken hebben. 

• Roddel niet over de school, over ouders of over leerkrachten. Iedereen doet zijn best en maakt soms fouten. Door er 

samen over te praten kunnen dingen opgelost worden. Roddelen lost niets op! 

 



  

Adventsviering 
Zoals elk jaar ter voorbereiding bereid het Christendom zich  
voor op de Kersttijd door de Advent. Ook wij als school  
besteden aandacht aan de geboorte van Jezus. Daarom vieren  
wij op school de Advent. We zitten dan bij elkaar steken de  
eerste week 1 kaars en elke volgende week een extra kaars  
aan en lezen het Kerstverhaal.  
 
We zingen tussendoor altijd gezellig Kerstliedjes. 
Zo bereiden wij ons voor op het Kerstfeest, het feest van het  
Licht. De geboorte van Jezus Christus, die op de wereld is 
gekomen om Vrede te brengen. Wij zijn als vreedzame 
school dagelijks bezig om dit gedachtegoed in de praktijk te  
brengen. 
 
Wees daarom lief voor elkaar, respecteer elkaar en laat 
mensen in hun waarde. In ieder mens een welbehagen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spaaractie Jumbo! 
 

Dankzij alle ouders hebben we het fantastische bedrag van € 1642,85 opgehaald. We gaan een mooie 
bestemming zoeken en koppelen dit nog aan u terug. Wij danken u voor het meesparen ! 
 

 

 

 

Zien roken, doet roken (2017) 

www.youtube.com 

Kinderen kopiëren gedrag. Zien roken, 

doet roken. Maak jouw sportvereniging 

rookvrij. 

https://www.hartstichting.nl/doe-

mee/rookvrij 

Wat willen wij onze kinderen hier op school voorleven? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGKR-GDvDRE
https://www.youtube.com/watch?v=bGKR-GDvDRE
https://www.youtube.com/watch?v=bGKR-GDvDRE
https://www.youtube.com/watch?v=bGKR-GDvDRE
https://www.youtube.com/watch?v=bGKR-GDvDRE


                                                                                                   

Kerstviering 
 
Ook dit jaar was het Kerstfeest weer een succes mede dank zij u als ouders / verzorgers die voor de 
kinderen weer allemaal lekkere dingen hebben gemaakt. Zoals elk jaar willen wij u hiervoor hartlijk dank 
zeggen! Bij deze een compilatie van de Kerstmarkt en het Kerstdiner. Ook via deze weg willen wij alle 
ouders bedanken die de school super mooi versierd hebben, toppie! 

 
    

                     
 
 

                              
 

                      
 
 

FIJNE VAKANTIE EN TOT MAANDAG 8 JANUARI 2018 
 
 


