
 

Beste ouder(s), verzorger(s) 
 
Zoals ik u al eerder heb verteld, zijn we bezig met een verbetertraject voor 
begrijpend lezen en rekenen.  Wist u dat begrijpend lezen alleen in Nederland een 
apart vak is? Om goed te kunnen begrijpend lezen is het nodig dat een kind goed 
kan technisch lezen, dat de woordenschat op niveau is en dat een kind voldoende 
kennis heeft van de wereld. U als ouder bent de belangrijkste bron om de 
woordenschat en kennis van de wereld aan uw kind bij te brengen. Dat begint al bij 
de allerkleinsten. Praten over hun belevingswereld, zoals wanneer u boodschappen 
doet. Er zijn veel nieuwe woorden en dingen die u kunt bespreken en uitleggen in 
een supermarkt. Ook door samen te spelen met uw kind, geeft u ongemerkt zoveel 
extra kennis en woorden mee. Houdt uw kind van lezen? Ga vaker naar de 
bibliotheek en maak er een uitje van. Kinderen die er niet van houden om zelf te 
lezen houden vaak wel van voorlezen. Wanneer u iedere dag voorleest geeft u uw 
kind een stevigere basis mee voor school  
In ons verbetertraject hebben we de afgelopen maanden ingezet op het trainen van 
de toetsvaardigheden. In de afgelopen ronde van Cito zien we sterke 
verbeteringen! Reden voor een klein feestje dus! In de bijlage vind u meer 
informatie over het belang van praten, lezen en voorlezen met uw kind. Vanuit de 
driehoek ouder-kind-school kunnen we zo samen bijdragen aan een taalsterke 
basis! 
 
Ik wens u een hele goede vakantie! 
 
Hartelijke groet, 
Marcia van Roo 
schoolleider 
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Voor de agenda  
 

22 februari t/m 1 maart  Krokusvakantie 
4 maart    Schoolvoetbal 7 en 8 
5 maart    Rapporten mee 
9 t/m 13 maart    Rapportgesprekken 
11 maart   Schoolvoetbal 5 en 6 
11 maart   juf Kimberly afwezig i.v.m. studiedag IB 
8 april     juf marcia afwezig i.v.m. studiedag schoolleiders 
8 april    Paasviering 
9 april    juf Kimberly en juf Marcia afwezig i.v.m. studiedag 
10 t/m 13 april   Paasvakantie 
14 april    Studiedag 
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Deze maand zijn jarig: 
 

2  Aya Boubkari    groep 4 
2  Dilla Nijkamp    groep 7 
3  Othman Qoubaa   groep 8 
8  Akram Farchich   groep 6 
16  Ibrahim Baghdadi   groep 5 
17 Momen Azimi    groep 6 
23  Wadie Brinsi    groep 7 
28  Nour Awad    groep 5 
28  meester Alex   personeel 
28  Djayly Rijken van Olst   groep 1 
 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

 Waarom vieren wij Carnaval ? 

 
Carnaval wordt al heel lang gevierd door verschillende volkeren. De Romeinen, Egyptenaren en Germanen vierden 
dit feest ook al. Daar stond eten, drinken, spot en gekkigheid centraal, net als in Nederland. In 1091 werd het ook 
een katholiek feest. Het feest werd gekoppeld aan de vastentijd en juist daarom heet het feest in het katholieke 
Limburg ook Vastelaovend, wat betekent dat het de avond voor het vasten is. 
 
In Nederland vieren we twee soorten: het Rijnlands en het Bourgondische carnaval.  
De Rijnlandse vorm komt uit Keulen. Daar werd carnaval gevierd om de spot te drijven  
met hun Pruisische leider. Eén van de inwoners werd uitgekozen om als keizer door de  
stad te wandelen. Wij kennen diegene nu als ‘prins carnaval’. Deze vorm van carnaval  
wordt gevierd in Oost-Brabant en Limburg. Ook bij het Rijnlands carnaval is  
‘prins carnaval’ aanwezig.  Daar draait het meer om het omdraaien van de verhoudingen.  
Onder leiding van de geliefde prins is de stad dan heel even in handen van het volk.  
Deze vorm wordt gevierd door mensen in Den Bosch (Oeteldonk), Tilburg (Kruikenstad) en Eindhoven (Lampengat). 
 
De reden dat veel delen van Nederland dit feest niet vieren, is omdat de protestanten het feest veel te uitbundig 
vonden en het daarom afschaften. Leuk feitje: in Groningen wordt in Kloosterburen als enige wél carnaval gevierd, 
omdat het katholieke geloof daar groot is. Ga jij het vieren? Dit jaar hebben we Krokusvakantie, dus kunnen we 
lekker uitslapen! 
 

Oproep voor nieuwe OC leden  
 

De Ouder Commissie is door het vertrek van 2 leden op zoek 
naar nieuwe leden. Denkt u nu: Dat lijkt me leuk!? Ik heb wel 
wat tijd over? Ik wil graag veel voor de kinderen betekenen? 
Ik ben een aanpakker? Meld u dan nu aan als nieuw lid bij 
meester Harold of juf Marcia. Voordat u toetreed tot de OC 
zal er een gesprek plaatsvinden met juf Marcia om de 
wederzijdse verwachtingen goed te bespreken.  
 
 

Vastentijd 
 
Veertig dagen lang, tot aan Paaszaterdag, moet je dan zuinig aan doen met eten: geen zoetigheid, en minder vlees. 
Kinderen moesten vroeger hun snoep en koekjes bewaren in een speciaal vastentrommeltje. Zo bereiden christenen 
zich voor op het Paasfeest. In deze tijd zijn er nog maar 2 verplichte dagen waarop wij vasten dat is op Aswoensdag 
en Goede Vrijdag. De overige dagen is men wel sober en het geld wat zo wordt bespaard geven de mensen vaak aan  
aan de kerk voor de armen. 
 
In de katholieke kerk krijgen mensen op Aswoensdag (26 februari) een kruisje van as op hun voorhoofd getekend. 
De as is gemaakt van verbrande “palmtakjes”, die het vorige jaar met Palmpasen aan de gelovigen zijn uitgedeeld. 
Het askruisje is een teken van berouw voor verkeerde daden. En het herinnert je eraan dat aan alles een einde komt. 
Maar as is ook heel vruchtbaar, dus staat het ook voor nieuw leven. 
 

 

 



 

                                            

 

                                                                                                                                                               
 

 

Vacature MR-lid        

 
Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent onze school een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel 
leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. Om de verdeling tussen ouders en personeel gezond te houden doen 
wij hierbij een oproep aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad. 
 
Wat doet de Medezeggenschapsraad? 
 
De Medezeggenschapsraad kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken 
over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de indeling van de groepen, de 
besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante 
onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR 
geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van uw kind gebeurt. 
 
Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad? 
 
De Medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit zes leden, 3 personeelsleden en 3 ouders. Ieder MR-lid heeft 
zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode eenmaal herkiesbaar stellen. 
Momenteel zijn juf Leny, juf Fransjeska en juf Kimberly de personeelsleden in de MR en Houria Abdellaoui, Michiel 
van der Eijk en Karima Maafi de ouderleden in de MR. 
 
Wat wordt er van een MR-lid verwacht? 
 
De MR komt ongeveer 6  keer per jaar samen, bij voorkeur in de middag. We zijn op zoek naar enthousiaste ouders 
die zich betrokken voelen bij de school en daarin een positieve gedachte willen uitdragen. Daarnaast is er in januari 
2019 een MR cursus gevolgd door alle MR leden om zo onze MR te verstevigen. Het is prettig als MR leden 
regelmatig op school zijn, zodat ze een goed aanspreekpunt kunnen zijn voor de ouders. 
 
Wie komen in aanmerking? 
 
Iedere ouder/verzorger van een leerling op Wijzer aan de Vecht kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding 
van de MR. 
 
Wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u zich aanmelden: 
• Via de leerkracht van (één van) uw kind(eren). Een briefje met daarop uw naam, adresgegevens, 
telefoonnummer en de naam van uw kind(eren) is daarvoor voldoende. 
• Via de mail: naam, adres, telefoonnummer en naam van uw kind(eren) mailen naar kimberly.de.roode@ksu-
utrecht.nl 
 
Inlichtingen 
 
Heeft u nog vragen over deze vacature of wilt u eerst eens een vergadering bijwonen, neem dan contact op met een 
van de MR leden of mail naar kimberly.de.roode@ksu-utrecht.nl  Wij zoeken 2 nieuwe leden. 
 


