
 

Voorwoord  
 
Beste ouders / verzorgers, 

 
We zijn de laatste periode in gegaan. Nog 7 weken en dan is het jaar al weer om. 
Voor mij is het afgelopen half jaar voorbij gevlogen! In deze Wijzernieuws lezen 
jullie iets over de sollicitatieprocedure voor de nieuwe schoolleider. Met heel veel 
plezier ben ik hier de afgelopen maanden als tijdelijke schoolleider aan het werk 
gegaan. Ik ben blij en dankbaar voor de fijne contacten met het team, met jullie als 
ouders en belangrijker nog: met de kinderen!  
 
Daarbij spreekt het profiel en de kleinschaligheid van de school me erg aan. Ik heb 
aan het bestuur dan ook kenbaar gemaakt dat ik heel graag wil solliciteren naar de 
positie van schoolleider op de Wijzer aan de Vecht. Ik hoop dat dit gevoel 
wederzijds is en dat we elkaar ook volgend schooljaar de hand kunnen schudden. 
De procedure zal het gaan uitwijzen. 
  
We gaan in de laatste periode zowel dingen afronden, als vooruit kijken. Zo staan 
de eind CITO ‘s weer voor de deur en hebben we net de resultaten van de IEP-toets 
binnen. De kinderen van groep 8 kijken terug op een fantastisch en gezellig kamp! 
We hebben met het team een proces gelopen waarbij we hebben gekeken hoe we 
de werkdruk kunnen verlagen om zo aan alle mooie ontwikkelingen de nodige 
kwaliteit te kunnen blijven geven. In de laatste Wijzernieuws zal ik u hier verder 
over informeren. 
 
Met vriendelijke groet; 
Marcia van Roo 
Schoolleider a.i. 
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Voor de agenda  
 

4 juni     Studiemiddag – groep 1,2 en 3 vrij  
7 juni     Verkeerscircuit voor de peuters, groep 1 en 2 
14 juni     Einde Ramadan 
14 + 15 juni    Studiedagen – alle kinderen vrij  
20 juni     Schoolreis 
12 juli     Afscheid groep 8 – ZIMICH Theater 
13 juli     Zomerfeest peuters en groep 1-2 
13 juli     Begin schoolvakantie – 12.00 uur alle kinderen vrij  
16 juli t/m 24 augustus    Zomervakantie 
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Van de Redactie  
 

Vanaf deze Wijzernieuws 
willen we voortaan elke 
maand rond de 26e  het 
Wijzernieuws vast laten 
verschijnen. 



               

 
 
 
Deze maand zijn jarig: 
 
 

3  Naoufel Ben Amar  groep 1 
5  Caitlyn van Zanten  groep 7 
9  Shania van Kooten  groep 8 
11  Yazan Ghashim  groep 1 
13  Seyma Yuce   groep 8 
23  Walid Hathot   groep 6 
24 meester Frank  personeel 
28  Safina van der Eijk  groep 6 

 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

Nieuwe Schoolleider procedure 

 
Beste ouder(s), verzorger(s) van de Wijzer aan de Vecht, 
 
Bij deze wil ik u informeren over de sollicitatieprocedure voor de schoolleider van de Wijzer aan de Vecht. We zijn 
gestart met de werving de nieuwe schoolleider van de Wijzer. Vanuit de KSU willen we zorgvuldig omgaan met de 
werving van de nieuwe schoolleider, we zetten de vacature online in- en extern gelijktijdig uit.  Door de vacature 
breed uit te zetten waarborgen we ook naar Marcia van Roo, die kenbaar heeft gemaakt dat zij gaat mee 
solliciteren, dat de procedure goed wordt gelopen. We hopen dan ook in de selectiecommissie met meerdere 
geschikte kandidaten te kunnen spreken waardoor er hopelijk ook meerdere kandidaten zijn waarmee de 
adviescommissie in gesprek kan, en hierdoor een keuze ontstaat. 
 
Naast 3 teamleden zal ook Karima el Harrachi van de oudergeleding MR onderdeel uitmaken van de 
adviescommissie Dat adviesgesprek wordt gepland na de selectiegesprekken op bestuursniveau. Dit zal z.s.m. na 13 
juni zijn. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet 
Jansje Dekker 
Clusterdirecteur 

Personeel  
 

Juf Pauline komt vanaf volgende week met kleine groepjes 
kinderen werken. Voorlopig zal dit ongeveer twee uur in de 
week zijn. De kinderen hebben haar vandaag met veel 
enthousiasme begroet. Juf Marloes is bevallen van een zoon. 
De vriendin van meester Frank is ook bevallen van een zoon. 
Juf Susanne (gr.2) welkom! 

Van groep 8 
 

Hi,  
 

I’m Sanae. I’m in group eight. I’m gonna tell you about the English lessons we have. We are doing a CLIL 
project. We are having seven great lessons! The topic is about South-America. The first lesson we were 
talking about what we know of this topic. Then we were filling a fact file about a country of South-America. 
We are in pairs of two and you and every couple gets a counrty of South-America. I’m with Chahid and we 
have the counrty Argentina. We are looking up information about the country we have. After the 7 lessons 
we are going to make & do a presentation in English!! If you’re interested you can come. 
 
Thank you for your time!  
Sanae 

 

Ouderbijdrage  
 

Herhaalde oproep voor de Ouderbijdrage dit jaar, heeft u nog 
niet betaald? Wilt u dit dan als nog doen? De Ouderbijdrage 
bedraagt € 40,= per schooljaar en dit kunt u overmaken op 
NL96ABNA0414532406 t.n.v. ”KSU Wijzer aan de Vecht inzake 
ouderraad”Heeft u een U-pas dan kunt u deze laten scannen 
bij meester Alex, dit kan elke dag behalve op vrijdag. Met het 
schoolreisje in het vooruitzicht zien wij uw ouderbijdrage 
graag uiterlijk 1 juni tegemoet. Anders zijn wij gezien de hoge 
kosten genoodzaakt kinderen niet mee te laten gaan op 
schoolreis. 



  

Babyshower juf Marloes  
 
Maandag 23 april was er een babyshower georganiseerd voor juf Marloes, bij deze een impressie ….. 
 

              
 
Op 16 mei is juf Marloes bevallen van een zoon die de naam Simon heeft gekregen. 

Babyshower meester Frank  
 
Dinsdag 24 april was er een babyshower georganiseerd voor meester Frank, samen met zijn vriendin Nina 
verwachten zij een zoon. Bij deze een impressie ….. 
 

                   
 
Op 30 april is Nina bevallen van de al verwachtte zoon die de naam Faas heeft gekregen. 

Kamp groep 8  
 

Kampquotes: 
 

Nowemi: "Het leukste van het kamp zijn de spellen overdag, zoals Levend Stratego, Levend kwartet en Capture the 
flag." Yasmina: "Wanneer de meiden gingen slapen werd het chaos want het werd heel stil en toen schoot iedereen 
in de lach". Siham: "Het vampierenspel was grappig en eng. Je moest met knoflook naar de oude vampier gaan door 
het bos en je mocht alleen, maar dat deed bijna niemand!" Sara: "We gingen na de bonte avond nog naar buiten om 
een wandeling te maken. Het was pikkedonker! In mijn groepje gingen we de hele tijd kletsen zodat we de enge 
geluiden niet hoorden. 
Mohammed: Ze vertelden een verhaal over een das die ontsnapt zou zijn uit dierenpark Amersfoort. Die das zou in 
het bos kunnen zijn. En als hij bang is gromt hij en maakt hij een ritselend geluid. En alsof dat nog niet genoeg is 
komt hij ook nog op licht af. We moesten onze zaklampen meenemen.. Amir: "Het ging goed totdat we voor ons 
twee dingen zagen bewegen. We waren zo bang dat we met een sprint naar het boshuis renden en de juf in de 
armen vlogen!". Ayoub: "Ik vond het zwemmen het leukste. We konden in het binnen- en buitenbad. We hebben 
verstoppertje gespeeld en er was een glijbaan die automatisch een foto maakte die je na de rit kon zien op een 
schermpje." 

                                                     


