
 

Uitnodiging  
 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
Namens jullie kinderen nodig ik jullie van harte uit voor de  
opening van onze projectweek “Wereldgodsdiensten” op  
4 februari om 8.30 uur in het speellokaal van de Wijzer aan  
de Vecht. Aandacht en verbinding zijn voor ons belangrijke  
waarden. De Wijzer aan de Vecht is een school met heel veel verschillende 
nationaliteiten en ook de religieuze achtergronden zijn heel divers.  
 
Wij kiezen er elke dag weer voor om elkaar te respecteren in de verschillen en om 
elkaar te ontmoeten in de overeenkomsten. Wij willen een plek zijn waar iedereen zicht 
thuis voelt en kan zijn wie hij is. Dit gevoel is wat ons elke dag drijft en waarin we passie 
ervaren. Dit is altijd al zo geweest. Nog voordat de Wijzer de Carrousel was, heette deze 
de Salvatorschool. In die tijd was het een katholieke school voor meisjes. Zuster 
Versteeg van de zusters Augustinessen had toen de dagelijkse leiding.  
 
Voor de opening van de projectweek willen wij u als ouders betrekken bij wat de 
kinderen gaan leren. Wij nemen u mee in een stukje historie van de school. In een 
vraaggesprek hoort u van zuster Versteeg Hoe zij leidinggaf aan de Salvatorschool. Ook 
Karin Gerwig, een oud-leerling van haar, deelt herinneringen aan die tijd. We blikken 
over de generaties heen en kijken naar de rol die het geloof nu in haar leven speelt. 
Bijvoorbeeld in de opvoeding van haar zoon Redouan die op de Wijzer in groep 3 zit. 
 
Wij hopen dat uw kinderen in de week van 4 t/m 8 februari met veel vragen en 
verhalen thuiskomen. Zij krijgen lessen op hun eigen niveau. U, als ouder kunt na afloop 
van het interview wat uitgebreider met elkaar praten en  
discussiëren over het onderwerp.  
 
Wij hopen op een grote opkomst! De koffie staat voor u klaar! 
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Voor de agenda  
 

4 t/m 8 februari  Themaweek 
11 febr. – 8 maart  Bioscoopbezoeken 
15 + 18 februari  Adviesgesprekken groep 8 
21 februari   Rondleiding nieuwe ouders 
22 februari   Studiedag 
23 febr. t/m 3 maart  Krokusvakantie 
11 t/m 15 maart  Rapportgesprekken 

 

 



 

 
 

Deze maand zijn jarig: 
 

1  Adam Benayad   groep 7 
3  Shayla Bagijn    groep 7 
13  Anthony Bontrop   groep 3 
14  Malak Brinsi    groep 4 
14  Oumou Diallo    groep 3 
17  Chelina Eskens   groep 3 
18  Marcel Visotski    groep 1 
19  Ritchy Krukland   groep 2 
19  juf Pauline   personeel 
20  Amir Hathot    groep 2 
23 Mohammed Amine Alhago groep 2 

 

Allemaal van e gefeliciteerd! 

BOUW!   
 
Ook Musab uit groep 4 heeft de opleiding tot Bouw! tutor 
afgerond en daarmee zijn diploma BOUW! behaald.  
Musab van harte gefeliciteerd en succes als tutor. 

Primeur  
  
Al eerder heeft u in de Wijzernieuws kunnen lezen over de samenwerking met de stichting Coliblite. Deze 
organisatie wil het Digitaal Burgerschap op de kaart zetten. ICT vaardigheden is een van de onderdelen. Op dit 
moment is het zo dat kinderen te weinig kennis hebben van veelgebruikte software. Het gaat hierbij over 
basisvaardigheden, zoals het kunnen werken met Word, PowerPoint en Excel. Ook de typevaardigheden vallen 
hieronder. Wij willen onze kinderen zoveel mogelijk handvatten meegeven om zo goed mogelijk voorbereid te zijn 
op de toekomst. 
  
Door onze samenwerking met Coliblite hebben we nu de middelen om alle kinderen in groep 5,6,7 en 8 een 
programma te laten doorlopen waarmee ze goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs. Wij vinden dat dit een 
unieke kans is voor onze kinderen en zijn daarmee een voorloper in de stad Utrecht en zijn op dit moment de eerste 
school in Zuilen die dit aan gaan bieden aan de kinderen.  
 
Om dit te laten slagen hebben wij ook de medewerking van u als ouder nodig en vragen u om uw kind te motiveren 
en stimuleren hier mee bezig te gaan. Het lespakket is namelijk online De kinderen krijgen een code om in te loggen 
op een website. Ze kunnen thuis, op school, maar ook in de bibliotheek Zuilen oefenen. Ook op school maken wij tijd 
vrij in het rooster om te oefenen. Mocht u er zelf niet zo in thuis zijn, dan kunt u de modules ook zelf, of samen met 
uw kind doorlopen. Zo leert u hoe u uw kind het beste kunt ondersteunen. U bent als ouder immers het grootste 
voorbeeld!  
  
Helpt u uw kind door het te motiveren en te ondersteunen bij het leren!? 
  
Binnenkort ontvangt u de benodigde informatie via Social Schools.  
  
Met vriendelijke groet, Alex 
ICT – coördinator en i-Coach 
 

  


