
 

Voorwoord  
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Is het u ook opgevallen dat het langer licht is? De vogels lijken ineens meer 
monter in hun lied. De kinderen hebben de Cito toetsen net gemaakt, of zijn bezig 
deze af te ronden. Wat een spannende tijd is dat toch elk jaar weer! Niet alleen 
voor de kinderen en voor u, maar ook voor de leerkrachten. We zijn als team net 
zo hard aan het werk, als de kinderen. Mooi om te zien hoe iedereen wordt 
geïnspireerd door de trainingen begrijpend lezen. Hoe we steeds beter worden in 
onze  algemene instructievaardigheden en hoe we de kinderen voor de 
redactiesommen bij rekenen de juiste handvatten geven om tot de goede 
oplossing te komen.  Vanuit de resultaten van de Cito’s kunnen we zien welk 
effect ons onderwijs heeft op de prestaties van leerlingen. Zo blijven we altijd 
streven naar het hoogst mogelijke resultaat voor iedereen. Ook de ouders van de 
Wijzer blijven zich ontwikkelen. Zo is er weer een nieuwe Heldinnen groep gestart 
voor EHBO, gaan een aantal ouders binnenkort starten met taallessen en kijken 
we naar mogelijkheden om vaders en moeders te trainen als cyberouder. Zo 
wordt er op alle lagen geleerd. We merken dat onze energie een beetje opraakt, 
griep en verkoudheid liggen op de loer. We verlangen naar de warmte van de 
eerste zonnestralen. Ik heb al een voorjaarsbloemetje gekregen van een van de 
kinderen.  Totdat de zon ons weer de broodnodige energie zal geven, zetten we 
ons beste beentje voor en zetten we door!  
 
Hartelijke groet, 
Marcia van Roo 
Schoolleider 
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Voor de agenda  
 

20 januari t/m 7 februari CITO toets weken 
30 + 31 januari   Onderwijsstaking  
10 februari   Studiedag 
14 februari   MR vergadering 3 
21 februari   Carnaval & Schooldisco 
22 februari t/m 1 maart  Krokusvakantie 
4 maart    Schoolvoetbal 7 en 8 
5 maart    Rapporten mee 
9 t/m 13 maart    Rapportgesprekken 
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Deze maand zijn jarig: 
 

1  Adam Benayad    groep 8 
3  Shayla Bagijn    groep 8 
13  Anthony Bontrop   groep 4 
14  Malak Brinsi    groep 5 
14  Oumou Diallo    groep 4 
17  Chelina Eskens    groep 4 
18  Marcel Visotski    groep 2 
19  Ritchy Krukland   groep 3 
19 juf Pauline   personeel 
20  Amir Hathot    groep 3 
20  Leonardo Visotski   groep 1 
23  Mohammed Amine Alhago  groep 2 
 

              Allemaal van e gefeliciteerd! 

Even voorstellen  
 

Even voorstellen......Mijn naam is Ingrid Fles. 
Ik assisteer met enthousiasme vanaf heden op jullie leuke, prettige school bij de kleuters.  
Mijn passie is om ze spelend te laten leren, zich te ontwikkelen. Vanaf 2018 heb ik met  
plezier in het team van St. Jan de Doper gewerkt, ook van de KSU.  Ik woon met mijn man,  
dochter van 15 jaar en hond in Hilversum en Ik hou van dansen en zingen. Ik werk sinds  
2018 tevens op diverse kinderdagverblijven in de kinderopvang ( bij Ludens). Ik heb HBO  
CMV afgerond en de Pabo doorlopen. Tot kijk op school! 
 
Groetjes juf Ingrid 

Onderwijsstaking  
 

Donderdag 30 januari 
en Vrijdag 31 januari 
School gesloten! 
 

De AOB heeft samen met de andere onderwijsbonden 
opgeroepen om op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 
opnieuw te staken. AOB: “Er is een onderwijscrisis. Het 
lerarentekort is groot en als we niets doen verspreidt het zich 
razendsnel. De kwaliteit van ons onderwijs staat onder 
enorme druk. Als er geen structureel geld komt, blijven wij 
structureel actievoeren.” Veel leerkrachten van de Wijzer aan 
de Vecht hebben besloten opnieuw deel te nemen aan de 
landelijke staking. Omdat het grootste deel van ons team 
beide dagen staakt, heb ik besloten de school donderdag en 
vrijdag te sluiten. Als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor 
opvang van kinderen op deze dagen. We begrijpen dat dit 
ongemak kan veroorzaken, maar hopen op uw steun. Alleen 
zo kunnen wij goed onderwijs blijven waarborgen voor onze 
kinderen. Nu, maar zeker ook in de toekomst.  
 

 
 

 

Onderzoek Universiteit Utrecht 
 
De groepen 6,7 en 8 mogen meedoen aan een onderzoek met betrekking tot het onderwerp terrorisme.  
Wij vinden het belangrijk om zicht te krijgen om gevoelens van onveiligheid en angst bij kinderen t.a.v. dit 
onderwerp. Zo kunnen we het gevoelige onderwerp bespreekbaar maken op een wijze die passend is bij de 
leeftijden van de kinderen. Het onderzoek is volledig geanonimiseerd. Dit betekent dat de namen van de leerlingen 
niet zullen worden gebruikt in de onderzoeksresultaten en dat de gegeven antwoorden niet herleidbaar zullen zijn 
tot individuele leerlingen. 
 
Het onderzoek zal bestaan uit het enquêteren van leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 en zal betrekking hebben op  
de volgende vragen; Wat weten en vinden leerlingen van terrorisme? Wat voor emoties roept dit onderwerp op?  
En welke maatschappelijke, sociale, politieke of culturele thema’s brengen ze in verband met terrorisme? 
Ook bestaat er de mogelijkheid voor de leerlingen (of diens ouders/verzorgers) om de onderzoeksresultaten 
naderhand te ontvangen, mocht dit gewenst zijn. 
 
We horen het graag als u uw kind niet wilt laten meedoen aan dit onderzoek. Meld u dit aan de leerkracht van uw 
kind? 
 
Met vriendelijke groet, 
Marcia van Roo 
Schoolleider 
 


