
   

Voorwoord 
 
Lieve ouder(s), verzorger(s), 
 
We zijn al weer over de helft van het schooljaar. Na de grijze maanden hebben we dan 
ineens een heerlijk vakantie voor de boeg met veel zon en temperaturen rond de 15 graden. 
Ik denk dat iedereen toe is aan een vleugje voorjaar. We kijken terug op een mooie 
projectweek waarbij er verbinding is gemaakt tussen de kinderen in de verschillende 
groepen, tussen ouders en school en met de wijk door de lessen van kunstenaars en de 
bezoeken aan gebedshuizen. We zijn druk bezig om feedback op te halen bij zowel ouders, 
als kinderen als het team en de kunstenaars om een goed beeld te krijgen bij hoe iedereen 
het heeft beleefd en waar nog kansen voor verbetering liggen.  
Vandaag hadden de kinderen al lekker vrij. Wij hebben een interessante studiedag gehad 
waarbij we verder zijn gegaan met de uitkomsten van de gesprekken die zijn gevoerd met 
ouders en teamleden. Het doel van die gesprekken was om goed in beeld te krijgen hoe we 
vanuit verschillende groepen kijken naar de Wijzer. Uit die gesprekken zijn een aantal 
thema’s gekomen waar we volgend jaar mee aan de slag willen. Ik zal u daar in de opmars 
naar het nieuwe schooljaar nog verder over informeren. In de middag hebben we een 
training gehad in EDI (Expliciete Directe Instructiemodel) Deze training helpt ons om tijdens 
de instructie (het uitleggen)  beter af te stemmen op de kinderen, zodat zij nog meer 
betrokken zijn bij de les en ze er dus ook meer van opsteken ( https://youtu.be/3VeeG-ddIjk) 
We zijn heel enthousiast over datgene wat we geleerd hebben en we hebben veel zin om er 
na de vakantie mee aan de slag te gaan. 
 
Namens het team van de Wijzer aan de Vecht wens ik u allen een fijne vakantie! Rust goed 
uit en geniet van het zonnetje! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marcia van Roo 
schoolleider 
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Voor de agenda  
 

22 februari   Studiedag 
23 febr. t/m 3 maart  Krokusvakantie 
11 t/m 15 maart  Rapportgesprekken 
15 maart   Landelijke onderwijsstaking 
20 maart   Stemmen voor Provinciale Staten (stembureau in onze school) 
25 maart   Studiedag 
4 april    Rondleiding nieuwe ouders 
12 april    Koningspelen 
 

https://youtu.be/3VeeG-ddIjk


  

 
 

Deze maand zijn jarig: 
 

2  Dilla Nijkamp    groep 6 
3  Othman Qoubaa   groep 7 
8  Akram Farchich   groep 5 
8  Soufiane El Ouardani   groep 2 
13  Naomi Drost    groep 6 
16 Ibrahim Baghdadi   groep 4 
17  Momen Azimi    groep 5 
23  Wadie Brinsi    groep 6 
28 meester Alex   personeel 
28  Nour Awad    groep 4 
 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

Landelijke onderwijsstaking  
 
Vrijdag 15 maart wordt is er een grote onderwijsstaking 
gepland. Deze staking is de afsluiting van een actieweek 
georganiseerd door de AOB en het FNV. Het wordt een 
manifestatie op het Malieveld in den Haag. 
De actie die wordt gevoerd is een brede onderwijsstaking. Deze 
geldt dus zowel voor het primair onderwijs, als het voortgezet 
onderwijs, als het hoger onderwijs. Wij hebben besloten om, 
indien mogelijk, de school open te houden.  Dit zal afhangen 
van hoeveel leerkrachten op de Wijzer gebruik willen maken 
van hun stakingsrecht.  Wanneer de leerkracht van uw kind 
staakt, dan is uw kind die dag vrij en kan dus ook niet naar 
school. Mogelijkerwijs moet uw andere kind dan wel naar 
school, omdat die leerkracht ervoor kan kiezen om niet te 
staken. Als schoolleider sta ik achter de betrokkenheid van de 
leerkrachten. De staat van het onderwijs baart mij zorgen en ik 
begrijp dat mensen hun stem willen laten horen. De manier 
waarop zij dit doen kan verschillen. U hoort uiterlijk vrijdag 1 
maart of we de school open kunnen houden en of uw kind 
verwacht wordt op school.  Wij realiseren ons, dat dit voor u als 
ouder ongemak kan veroorzaken. Wij hopen op uw begrip. 
Uiteindelijk willen we het beste onderwijs voor onze kinderen! 

Spelinloop groep 1-2 
 
Iedere dinsdag en donderdagochtend van 8.20 uur tot 8.45 uur vindt de spelinloop plaats. We merken dat de 
aanwezigheid van ouders afneemt. Dit vinden wij jammer. Het is fijn om even mee te spelen. Het doel van de 
spelinloop is de overgang van thuis naar school te vergemakkelijken en het kind te leren dat de groep een veilige en 
plezierige plaats is, waar het mag spelen. Ook maakt u hierdoor kennis met de aangeboden werkjes in de klas.  
Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders weten waar zij op 
school mee bezig zijn. 
 

Info groep 1-2 
 
In onze groep zijn we bezig met het thema ‘Museum’ van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen en spelen 
over allerlei dingen die met het museum te maken hebben. We hebben een museumwinkel in de klas en we kijken 
naar beroemde schilderijen die je alleen in een museum kunt bekijken. De kinderen weten er straks alles van.  
 

                                         
 

    
  



  

Compilatie projectweek Wereldgodsdiensten   
 

       
  

                 
 
 
Disco  
 
Een compilatie van een super gezellige disco in Carnavalssfeer, was je er niet bij? Dan heb je echt iets gemist, maar 
een troost volgend jaar is er weer een disco misschien ben je er dan bij! 
 

                          
 

        
 

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL EN TOT MAANDAG 4 MAART ! 


