
  

               Nieuwsbrief van  
     RK BS Wijzer aan de Vecht 
 
 

Wijzernieuws  
 Augustus 2017                                                                             Jaargang 4, Nr. 1 

 

Voor in uw agenda: 
Dinsdag 29 augustus   groep ½ boerderijbezoek 

Vrijdag 1 september   studiedag – alle kinderen vrij 

Maandag 4 september   infoavond voor alle ouders 

Week van 11-15 september  afstemmingsgesprekken voor alle ouders 

Dinsdag 12 september   museumbezoek groep 4 

Maandag 18 september  museumbezoek groep ½ en groep 5 

Dinsdag 19 september    museumbezoek groep 7 en groep 8 

Donderdag 21 september  museumbezoek groep 6 en bioscoopbezoek groep 3 en groep 4 

Vrijdag 22 september    bioscoopbezoek groep 5 en groep 6 

Dinsdag 26 september   bioscoopbezoek groep 7 en groep 8 

Vrijdag 6 oktober   herfstwandeling peuters en groep ½ - 8.45 uur 

 

 

 

We zijn weer begonnen 

 
Het schooljaar is weer begonnen en de eerste week zit er al 

weer op. Het was een fijne week! 

 

De komende weken staan er een hoop uitstapjes op de 

planning: museumbezoeken, bioscoopbezoeken en uitstapjes 

naar de boerderij of naar de natuur. Het was helaas niet 

mogelijk om deze uitstapjes meer te verspreiden over het jaar. 

We zijn echter blij dat we deze leuke dingen met de kinderen 

kunnen doen en hopen dat de kinderen een aantal leuke 

weken tegemoet gaan. Ik hoop dat er weer voldoende ouders 

zijn die willen mee gaan als begeleider.  

 

Binnenkort is de ouderavond en zijn de afstemmings- 

gesprekken. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.   

Ook zal ik u meer vertellen over mijn vertrek.  

 

Denkt u eraan dat de kinderen deze vrijdag vrij hebben? 
 

Vriendelijke groeten 

Carmela Tumminaro 
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Vakanties en studiedagen 2017-2018 
 
Omdat we veel nieuwe kinderen hebben dit schooljaar 
vermeld ik hier nogmaals het vakantierooster. 
Binnenkort ontvangt u ook de schoolkalender, en daar 
staan nog veel meer belangrijke data in.  

 
Herfstvakantie:   14 t/m 22 oktober 2017 
 
Sint:  5 december 2017 12.00 uur 

vrij 
 
Kerstvakantie:   23 december 2017 t/m 7 

januari 2018  (Op 22 
december 12.00 uur vrij) 

 
Voorjaarsvakantie:  24 feb. t/m 4 maart 2018 
 
Pasen:    29 maart t/m 3 april 2018 
 
Tulpvakantie:   27 april t/m 13 mei 2018 
 
Pinksteren:   21 mei 2018 
 
Zomervakantie:   14 juli t/m 26 aug. 2018 

Op 13 juli 2018 12.00 uur vrij 
 

Studiedagen:    Vrijdag 1 september 2017 
(hele dag vrij)   Do en vrij 8 en 9 feb. 2018 
    Do en vrij 14 en 15 juni  2018  
     
Studiedagen groep 1 t/m 3: Ma 6 nov. 2017 12.00 uur vrij 

Ma 19 feb. 2018 12.00 uur 
vrij 

    Ma 4 juni 2018 12.00 uur vrij 

 

 
 
 
 

 
 

Personele zaken 
 
Alle leerkrachten zijn dit schooljaar weer fris en fruitig 
begonnen en gelukkig hebben we geen zieken.  
 
Juf Ineke, juf Patricia en meester Jorn zijn ook lekker 
begonnen op hun nieuwe werkplek en hebben hun 
plekje al gevonden binnen ons team.  
 
Zoals u al in de mail hebt gehoord zal juf Carmela de 
school gaan verlaten per 1 oktober. Verderop in de 
nieuwsbrief zal zij dit nader toelichten.  
 

 

Informatieavond 

Maandag 4 september hebben we weer onze 

informatieavond. Het is heel belangrijk dat u 

allemaal komt. Om u als ouders meer kans te 

geven om bij meer groepen van uw kinderen 

aanwezig te zijn hebben we de avond deze 

keer anders ingedeeld: 

- Om 18.15 ontvangen de leerkrachten 

van groep 1 t/m 4 alle ouders in de 

klas voor de klasseninformatie. 

- Om 19.00 is er koffie in het 

ouderlokaal voor alle ouders. 

- Om 19.15 uur start het gezamenlijke 

gedeelte in de speelzaal voor alle 

ouders 

- Vanaf 19.45 ontvangen de 

leerkrachten van groep 5 t/m 8 alle 

ouders in de klas voor de 

klasseninformatie. 

Heeft u bijvoorbeeld een kind in groep 3 

en in groep 6, dan kunt u eerst naar 

groep 3, daarna naar de speelzaal en 

daarna nog naar groep 6. 

De leerkrachten willen graag van alles 

vertellen over het komende schooljaar in 

hun groep.  

In de speelzaal krijgt u algemene info 

over de school en dit schooljaar. 

Ook verwachten we de schoolkalender 

deze avond te kunnen uitdelen.  

Komt u allemaal? 

 

 



   

Coachklas  

In groep 4 en groep 5 starten we dit 

schooljaar met 4 coachlessen die worden 

verzorgd door Sira Kindercoaching.  

De coach Eva gaat met de groepen aan de 

slag om meteen aan het begin van het 

schooljaar een sterk positief klimaat te 

scheppen waar iedereen erbij hoort, 

iedereen zich fijn voelt en de kinderen zich 

op een goede manier kunnen uiten.  

Het zijn speelse preventieve lessen met een 

heel laagdrempelig karakter. De 

leerkrachten worden nauw betrokken bij 

de lessen. 

Hoewel er in beide groepen al een fijne 

sfeer is hebben we vorig schooljaar wel 

gemerkt dat deze groepen best een  extra 

positieve impuls kunnen gebruiken.  

We zijn blij dat we dit aanbod voor deze 

groepen kunnen doen en hopen dat de 

kinderen er van zullen genieten en er als 

groep een stapje verder mee zullen komen. 

   

 Afscheid 

Binnenkort ga ik afscheid nemen van de Wijzer aan de Vecht. 

Ik begrijp dat mijn vertrek nog al onverwacht is en daarom wil 

ik dit graag toelichten. 

Er is een heel dubbel gevoel bij mij omdat ik de school heel erg 

ga missen. De afgelopen twee jaar zijn niet altijd makkelijk 

geweest, maar na twee jaar ben ik toch wel erg gehecht 

geraakt aan de school, de kinderen, het team en de ouders. 

Samen hebben we de afgelopen twee jaar een hoop kunnen 

bereiken en als ik nu door de school loop dan voel ik me trots 

en blij als ik zie hoe lekker alles loopt, hoe hard er gewerkt 

wordt, hoe blij de kinderen zijn, hoe fijn de sfeer is in de 

groepen en hoe mooi en netjes de school is.  Ik zou dan 

eigenlijk helemaal niet weg willen. 

Toch heb ik deze keuze gemaakt. De reden is dat ik een kans 

heb gekregen om iets te gaan doen wat ik al heel lang wilde. Ik 

kreeg de kans om schoolleider te worden op de 

Gertrudisschool. Deze school draag ik al heel lang een warm 

hart toe. Ik heb daar lang gewerkt en mijn kinderen hebben er 

op school gezeten. Ik ben daar weggegaan om schoolleider te 

kunnen worden. Nu krijg ik de kans om terug te keren als 

schoolleider daar. 

Eigenlijk kwam deze kans een paar jaar te vroeg. Ik was graag 

nog een paar jaar langer hier gebleven, maar ik kon de kans 

niet laten voorbij gaan. Ik ben ervan overtuigd dat er voor de 

Wijzer aan de Vecht ook weer een goede schoolleider 

gevonden gaat worden, die alle nieuwe ontwikkelingen van de 

afgelopen jaren gewoon verder zal oppakken. 

Er staat een geweldig team op de Wijzer. Zij zullen ook bij mijn 

vertrek ervoor zorgen dat er voor de kinderen goed onderwijs 

wordt gegeven en dat de rust, de structuur en de goede sfeer 

in de school zullen blijven.   

Voorlopig is nog onbekend wie mijn opvolger wordt. Zodra dit 

bekend wordt zal ik er alles aan doen om te zorgen voor een 

goede overdracht en ook na mijn vertrek blijf ik beschikbaar 

om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben 

geïnformeerd. Kom gerust naar me toe als u vragen hebt.  



  

Traktaties 

Ook dit schooljaar willen we graag weer zo 

gezond mogelijk starten. Dat betekent weer fruit 

en groente om 10.00 uur en water drinken. 

Ook zouden we echt graag zien dat er met de 

verjaardagen gezond getrakteerd wordt.  

Een snoepje mag best, maar liever niet zo veel. En 

denk eens aan een leuke/lekkere fruitspies, een 

doosje rozijntjes, een stukje kaas.  

Voor ideetjes: http://www.gezondtrakteren.nl 

Afstemmingsgesprekken 

In de week van 11 september worden alle ouders uitgenodigd voor een afstemmingsgesprek met de 

leerkracht. 

Bij deze wil ik u er op wijzen dat het heel belangrijk is dat u allemaal komt! Tijdens de 

afstemmingsgesprekken kijkt de leerkracht samen met u vooruit naar het komende jaar: Wat heeft 

uw kind nodig? Wat kan de leerkracht doen, wat kunt u zelf doen? Wat moet de leerkracht weten om 

het kind zo goed mogelijk te kunnen helpen? Dit zijn onderwerpen die aan bod kunnen komen. Het is 

belangrijk dat u als ouder en de leerkracht samen afspreken hoe het komende jaar met elkaar 

gecommuniceerd wordt en hoe er samengewerkt kan worden om uw kind het beste tot zijn/haar 

recht te laten komen.  

Op de informatieavond van 4 september krijgt u allemaal een uitnodiging voor het gesprek. Mocht u 

echt niet kunnen, neem dan contact op met de leerkracht, zodat een nieuwe afspraak gemaakt kan 

worden.  We verwachten alle ouders! Het is niet vrijblijvend! 

Koffieochtend 

Net als andere jaren bieden we de ouders graag op maandagochtend een kopje koffie aan en de 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Omdat Juf Fatiha ook hard nodig is in de kleutergroep en er 

per keer niet zo veel ouders komen, hebben we besloten om de koffieochtend om de week te laten 

plaatsvinden.  

De koffieochtenden in september en oktober zijn: 11 september, 25 september, 9 oktober en 23 

oktober. 



 

Jeugdtandverzorging  Tand-wiel 

Wist u dat uw kind al vanaf 2 jaar gezien kan worden door de tandarts? Als een kind op jonge leeftijd in 

onze tandartspraktijk komt krijgt hij/zij voldoende gelegenheid om te wennen; door regelmatige 

controle kan het ontstaan van gaatjes worden voorkomen. Want kiespijn is niet fijn! Daarnaast is het 

heel belangrijk om 2 keer per dag goed te poetsen. In tandpasta zit fluoride dat er voor zorgt dat de 

tanden en kiezen minder kwetsbaar worden voor gaatjes. 

Tand-wiel heeft een behandelcentrum aan de kanaalweg in Utrecht. Hier controleren wij de gebitten 

van de kinderen vanaf 2 tot en met 17 jaar. Wij geven hierbij veel info en voorlichting over de 

verzorging van het gebit van uw kind. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om kinderen op te halen bij 

de school van uw kind en te vervoeren naar ons behandelcentrum voor de controle/behandeling van 

het gebit. Vanzelfsprekend kunt u daarbij aanwezig zijn. 

Ieder half jaar controleren wij de kinderen van uw school en worden op ons behandelcentrum ook de 

behandelingen  ingepland. Inmiddels zijn we hiermee begonnen en ook uw kind zal mogelijk weer 

worden opgehaald met ons taxibusje. Wilt u uw kind ook aanmelden? Dit kan als u hiervoor een 

aanmeldingsformulier invult. U kunt hierop aangeven of u bij de controle/behandeling aanwezig wilt 

zijn. Als u dit aangeeft reserveren wij ook voor u een plekje in de taxi bus.  

Bij de administratie van de school kunt U een aanmeldingsformulier krijgen waarmee u uw kind opgeeft 

voor de Tandheelkundige zorg via Tand-wiel. 

De Jeugdgezondheidszorg 
 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor alle Utrechtse kinderen en hun ouders en 
ondersteunt bij het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Er werken jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen en medisch  assistenten. U kent hen misschien al van het consultatiebureau. 
 
Alle kinderen in groep 2 en 7 op de bassischool worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek, 
waarbij aandacht is voor de groei en ontwikkeling van uw kind.  
 
Onderwerpen die tijdens de afspraak aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld zindelijkheid, problemen 
met concentratie of  weerbaarheid, gezond gewicht, opvoedingsvragen en slaapproblemen. Uw vraag 
staat hierbij centraal.  In Noordwest zijn de afspraken met de JGZ op de van Hoornekade 25. 

Natuurlijk kunt u als ouder tussen deze “standaard momenten” door, bij vragen ook zelf bellen voor 

informatie of een afspraak. Ook kunt u een kijkje nemen op de website: www.jeugdengezinutrecht.nl 

Elke school heeft een eigen JGZ-team, de leerkracht van uw kind en de Intern Begeleider  weten met wie 
u een afspraak kunt maken. U kunt ook zelf bellen naar het planningsteam, telefoonnummer 030-286 33 
00 
Op www.jeugdengezinutrecht.nl kunt u alles vinden wat u wilt weten over opvoeden en opgroeien in 
Utrecht. 
 

http://www.jeugdengezinutrecht.nl/
http://www.jeugdengezinutrecht.nl/

