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Voorwoord  
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
  
We zijn weer uitgerust gestart na een heel koude vakantie vol winter- 
en schaatspret. Van de ene op de andere dag schieten de bolletjes nu 
onverwachts uit  de grond. Het voorjaar staat voor de deur. De dagen 
worden steeds langer en ineens is het ’s morgens al licht wanneer we 
op weg gaan naar school en werk. Ik betrap mezelf erop dat ik al 
fietsend naar de Wijzer aan het neuriën ben. Ik hoop dat dit gevoel 
ook op uw gemoed inwerkt. Dat nieuwe begin en die vrolijkheid brengt 
mijn gedachten naar de familie Alhago, die onverwachts afscheid 
moesten nemen van hun vader en man op donderdag 22 februari. 
Onze gedachten zijn bij de familie. We wensen hen heel veel sterkte 
om dit verlies een plek te geven. Wij hopen op veel steun van familie, 
vrienden, klasgenootjes en de buurt, want voor hen staat de wereld 
even stil. Ik wil het volgende gedichtje, namens het team van de Wijzer 
aan de Vecht, aan hen opdragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marcia van Roo 
Schoolleider a.i. 

 

Nieuwsbrief van KBS Wijzer aan de Vecht                       

Wijzernieuws 

Maart 2018                                                   Jaargang  3  Nummer 2 
 

Voor de agenda  
 

21 maart    Wandelen voor water – groep 8 
21 maart    Stembureau in de speelzaal – u kunt dus op school komen stemmen 
22 maart    Afsluiting Themaweek en week van de Lentekriebels 
23 maart    Paascircuit – groep 1 en 2 
28 maart    Paasviering 
29 maart    Studiedag – Alle kinderen zijn vrij 
30 maart – 2 april   Paasweekend – Iedereen vrij  
3 april     Studiedag – Alle kinderen zijn vrij  
20 april     Koningsspelen 
27 april     Koningsdag – Iedereen vrij  
30 april – 11 mei   Meivakantie 



  

 
 
Deze maand zijn jarig: 
 

3  Othman Qoubaa        groep 6 

8  Akram Farchich        groep 4 

8  Soufiane El Ouardani       groep 1 

9  Sal Bär         groep 1 

13  Naomi Drost         groep 5 

16  Ibrahim Baghdadi        groep 3 

17  Momen Azimi        groep 4 

18  Carolina Moreno Ruiz     groep 1 

23  Wadie Brinsi         groep 5 
28  Nour Elawad Ali         groep 3 
28 Meester Alex        personeel 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

We zijn heel blij om te melden dat wij een nieuwe collega hebben gevonden in Henriette Vossenkamp. Zij heeft een 
tijdelijk contract bij de KSU gekregen voor twee dagen in de week. Op vrijdag draait zij tot aan de zomervakantie de 
groep en ook is zij op wisselende dagen een dag in groep zes om samen met juf Mirella de kinderen extra 
ondersteuning te geven in kleine groepjes. We wensen juf Henriette veel plezier en succes hier op de Wijzer. 
 
Er is mij gevraagd om tot het eind van het schooljaar op vrijdag vast te werken in groep 6.    
Daarnaast zal ik ook nog een andere dag werken die niet iedere week hetzelfde is.  
Het is natuurlijk fijn als jullie mij niet alleen zien lopen maar ook een beetje weten wie  
ik ben dus ik zal me even kort voorstellen.  
 
Mijn naam is Henriette Vossenaar en ik woon in ’s-Hertogenbosch. Daar woon ik samen  
met mijn man. Wij hebben samen 3 kinderen gekregen die inmiddels allemaal hun eigen  
stekkie hebben gevonden.  
 
Wij doen veel dingen samen zoals fietsen, wandelen en kamperen. Daarnaast ben ik graag met mijn handen bezig en 
loop ik hard. Ik heb een fijne kennismaking gehad in groep 6 en weet zeker dat het helemaal goed gaat komen.  
Ben je nu nieuwsgierig wie ik ben, loop gerust even binnen.  
 
Hartelijke groet, Henriette Vossenaar 
 

Personeel  
 
Juf Lisa werkt verder aan haar herstel en zal steeds vaker in  
de school te zien zijn. De vacature voor groep 6 is ingevuld.  
Wij heten juf Henriette van harte welkom. Er is helaas nog wel 
steeds een vacature voor groep 8. Wij zijn inmiddels ook op 
zoek naar een vervanger voor groep 2 voor de periode dat juf 
Marloes straks met zwangerschapsverlof gaat.  
 
 
 

 

Gezocht: lid OC  
 
Angelique van Zanten die jarenlang actief is geweest in de 
oudervereniging heeft aangegeven dat zij gaat stoppen.  
We begrijpen en respecteren haar keuze en willen haar 
bedanken voor haar grote inzet! Er is nu een plek vrij in de OC. 
Als u interesse heeft, dan kunt u zich opgeven via de infomail 
van school: info.wijzeraandevecht@ksu-utrecht.nl  
 

Oudertevredenheid vragenlijst 
 
De vorige vragenlijst die ik in februari heb uitgezet had weinig respons. Door nader onderzoek blijkt dat er technisch 
toch iets is mis gegaan. Ik wil u daarom vragen om de nieuwe lijst, waarvoor u maandag 12 maart een uitnodiging 
ontvangt, in te vullen. Als u de lijst al wel heeft kunnen invullen, dan hoeft u dit niet opnieuw te doen. De resultaten 
worden samengevoegd. Wij vinden uw mening over -, en betrokkenheid bij de school erg belangrijk. Door feedback 
kunnen we ons onderwijs en de communicatie steeds verder verbeteren. Alvast bedankt voor uw moeite! 
 

Ideeënbus  
 
Tijdens de ouderavond werd er gevraagd of het mogelijk is een digitale Ideeënbus te maken. Wij willen bij deze 
iedereen oproepen die een leuk idee heeft, dit te mailen naar: info.wijzeraandevecht@ksu-utrecht.nl Alvast 
bedankt! Wie weet wordt uw idee ook uitgevoerd. 

mailto:info.wijzeraandevecht@ksu-utrecht.nl
mailto:info.wijzeraandevecht@ksu-utrecht.nl


 

Rookvrije zone  
 

Hoe een kleine school even heel groot nieuws was! 
 

Het project van groep acht i.s.m. de stichting MOVE was een groot succes! We zijn trots op 
de leerlingen, omdat zij zich hebben ingezet voor het vergroten van de leefbaarheid in onze 
wijk en daarbij actief burgerschap lieten zien. Goed burgerschap is de bereidheid om een 
actieve bijdrage te leveren aan de samenleving.  
 
Sinds 1 februari 2006 hebben scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs de opdracht om het ‘actief 
burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Toevallig speelde tegelijkertijd net op de grote 
opening van de rookvrije zone, die dag de kwestie of er een rechtszaak tegen de tabaksindustrie kon worden 
begonnen. Zo werd het initiatief van groep 8 ineens landelijk nieuws. Wie dit nieuws gemist heeft, of het nog een 
keer wil bekijken/lezen kan via onderstaande links terecht op verschillende websites. 
 
ZoisZuilen 
StichtingMove 
Telegraaf 
HartvanNederland 
RTVUtrecht 
Jeugdjournaal 
 

                                                                                 

Verslag studiedagen  
 
Op de afgelopen studiedagen zijn we bezig geweest met het techniekonderwijs en de invulling van de techniekweek 
die in de periode van 12 t/m 22 maart staat gepland. Het thema is “Lichaam” en we gaan in alle groepen elke 
middag met dit thema aan de slag. Er zijn verschillende gastdocenten uitgenodigd die een gastles komen geven. Op 
donderdag 22 maart is er een afsluiting waarvoor u van harte uitgenodigd bent vanaf 14.00 uur in de speelzaal om 
de presentaties te komen bekijken. Ook sluiten we dan de week van de Lentekriebels af.   
 
Verder hebben we gekeken naar de toekomst en hoe we verder willen met WNT (Wetenschap-, Natuur- en 
Techniekonderwijs) Daarbij hadden we een interessante gastspreker van X11 die ons meevoerde in een boeiende 
presentatie hoe X11 zich inzet voor WNT en dan met name het onderzoekend en ontwerpend leren. We hebben 
daar veel van opgestoken wat we weer voor onze school kunnen gebruiken. 
 
Tot slot hebben we een training gevolgd voor de begeleiding van PABO studenten. We zijn een partnerschool van de 
Marnixacademie. Zo kunnen we onze toekomstige studenten goed begeleiden in hun opleiding en binden aan onze 
school.  

 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXrrHE49nZAhUOLewKHUiXBfsQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.zoiszuilen.nl%2Fnc%2Frubrieken%2Fwijknieuws%2F%2Fpap-en-mam-druk-die-peuk-eens-uit%2F&usg=AOvVaw1B1hnXvFLJYG3pza4mneG7
http://www.stichtingmove.com/nieuws/4LWGsLLSP/trotse-leerlingen-openen-rookvrije-zone-op-school
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1706987/leerlingen-utrechtse-school-klaar-met-rokende-ouders
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/basisschoolleerlingen-komen-actie-tegen-rokende-ouders/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1731218/scholieren-verbannen-rokende-ouders-in-zuilen.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2218815-geen-rechtszaak-tegen-de-makers-van-sigaretten.html?ext=html


 

Lentekriebels 
  
In het kader van de “gezonde school” doet de Wijzer aan de Vecht mee aan de week van de lentekriebels die 
plaatsvindt in de week van 19 t/m 23 maart. Het thema van de Week van de Lentekriebels 2018 is ‘Anders?!’ We 
besteden aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende 
religies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek. Waarom is aandacht voor dit 
thema belangrijk in de klas? 
 
Waarom is dit belangrijk? 
 

 Iedereen krijgt vanuit de opvoeding andere normen en waarden mee. School is een van de eerste plekken 
waar leerlingen bewust worden van de verschillen tussen mensen. Het is goed om hier actief aandacht aan 
te besteden. Zo voelt iedereen zich welkom in de klas.  

 Al op jonge leeftijd doen kinderen hun eerste ervaringen op met seksualiteit (het ontdekken van het 
lichaam, zoenen, de eerste seksuele gevoelens), hebben zij relaties, gaan ze vriendschappen aan en worden 
verliefd. Relationele en seksuele vorming op jonge leeftijd draagt bij aan de seksuele ontwikkeling van het 
kind en een positieve seksualiteitsbeleving. Het bevordert het welzijn en de seksuele gezondheid. 

 Door aandacht te hebben voor verschillen tussen gezinnen, wordt leerlingen van jongs af aan geleerd dat er 
verschillen mogen bestaan op het gebied van opvoeding, religie, normen en waarden. 

 Sinds 2012 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van het 
onderwijs. Basisscholen zijn verplicht aandacht te besteden aan deze twee onderwerpen.  

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
 

Op woensdag 14 maart 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht 
een dag staken. De leraren op onze school zijn van plan om op 14 maart voor een groot deel te gaan staken. Dat 
betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind (eren) niet naar school kan (kunnen).  
 

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs 
en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de 
toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier 
aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal 
toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog onvoldoende om de problemen volledig op te lossen.  
 

De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek blijven vestigen op de 
problemen. De vakbonden organiseren daarom estafetteacties. De scholen uit Friesland, Groningen en Drenthe 
hebben op 14 februari het ‘stokje’ doorgegeven aan de scholen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en 
Utrecht. De acties in die provincies staan op 14 maart gepland. De organisaties betreuren het als ouders last hebben 
van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen 
blijven geven aan uw kind(eren).  
 

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met burn-
outklachten. Gelukkig krijgen de scholen nu wel extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar de salarissen in het 
basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn nog steeds relatief laag. Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren 
gestopt of uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren 
schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek 
is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar 
kunnen vinden. Daarnaast is het geld dat de scholen krijgen voor het organiseren van het onderwijs nog steeds 
onvoldoende.  
 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal 
protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers 
samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. Wij 
vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets 
aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!    
 

Vriendelijke groet,  
het team van Wijzer aan de Vecht  
 



 

              

GALA schooldisco groot succes!  
 
Dit jaar hebben we de voorjaarsvakantie wel heel goed ingeluid! De jaarlijkse 
schooldisco, met het thema GALA was wederom een groot succes. De kinderen 
mochten op een echte RTL-4 rode loper de school binnen, waar onze dj Lorenzo 
de leukste liedjes draaide en alles weer prachtig was versierd door de OC.  
 
Onze speciale dank gaat uit naar de OC, dj Lorenzo en onze eigen licht en geluid 
man Robbert! De kinderen waren prachtig verkleed en de voetjes gingen flink van 
de vloer. We hebben zelfs een flashmob gezien in groep 8, heuse dancebattles 
maar vooral heel veel blije gezichtjes. Komen jullie allemaal volgend jaar weer? 
 

      

Rots en Waterlessen 
starten binnenkort!  
 
Eind maart start er een 
nieuwe ronde Rots en 
Waterlessen. De groepen 7 
en 8 zullen met juf Kimberly 
werken aan sociale 
vaardigheden zoals 
samenwerken, begrip tonen 
en oefenen met thema’s als 
stevig staan en eigen keuzes 
maken.  
 
Deze lessencyclus duurt 
ongeveer 6-7 weken en 
wordt afgesloten met een 
ouderbijeenkomst. In de 
laatste fase van dit 
schooljaar wordt gekeken of 
er nog ruimte is voor een 
derde ronde, waarin 
kinderen uit groep 5 en 6 
mee kunnen doen die nog 
niet aan de beurt zijn 
geweest.  
 
Hierover hoort u na de 
meivakantie meer. De school 
streeft ernaar om alle 
kinderen een Rots en water 
traject aan te bieden, dus 
mocht uw kind nog niet aan 
de beurt zijn geweest, zijn zij 
komend jaar de eerste.  
U hoeft als ouder uw kind 
hier dus niet voor op te 
geven! De leerkrachten 
zorgen er samen met de 
trainer voor dat iedereen 
aan bod komt. 
 
 
 

Je leven is voor altijd anders als je vader 
niet meer tastbaar in je leven is. 

 
Niet meer tastbaar, maar wel voelbaar 
in de herinneringen die je aan hem hebt. 

 
Soms doen die herinneringen 

pijn, omdat je hem mist. 
 

Soms doen die herinneringen 
je goed, omdat je weet dat hij van je hield. 

 
Soms zijn die herinneringen 

een hand op je schouder 
 

en helpen ze je om je leven 
zo zinvol mogelijk te leven. 

 
Je leven is voor altijd anders geworden. 

 
Marinus van den Berg 

 


