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Voor in uw agenda: 
Donderdag 5 oktober   staking – school gesloten 
Vrijdag 6 oktober   herfstwandeling peuters en groep ½ - 8.45 uur 

Vrijdag 6 oktober   poetslessen groep  

16-20 oktober    herfstvakantie 

Maandag 6 november   studiemiddag groep 1 t/m 3 12.00 uur uit 

Donderdag 9 november   groep 5 Natuurwijs buitenles 

Vrijdag 10 november    Nationaal schoolontbijt 

Maandag 13 november   groep 3 en 4 Natuurwijs buitenles 

Maandag 13 november   ouderbijeenkomst groep ½ woordenschat – 14.00 uur 

Dinsdag 14 november    start week van de mediawijsheid 

Woensdag 15 november  groep 6 Natuurwijs buitenles 

Vrijdag 17 november    groep 7 en 8 Natuurwijs buitenles 

 

 

 

 

   

Een laatste groet 
 

Met gemengde gevoelens maak ik deze nieuwsbrief. Dit wordt mijn 

laatste nieuwsbrief voor de Wijzer aan de Vecht. 

 

Ik wil alle ouders, kinderen en leerkrachten bedanken voor de mooie 

tijd hier. Met elkaar maken jullie er een geweldige school van! 

 

De afgelopen weken zijn de groepen veel op stap geweest. De 

kinderen hebben genoten in het museum, in de bioscoop en van de 

binnenschoolse wervingslessen van de Brede school activiteiten.  

 

Binnenkort gaan de kinderen weer de natuur in met een 

natuurwijzer.  

 

Ik wens iedereen nog heel veel geluk en een prachtige voortzetting 

van het schooljaar! 

 

Vriendelijke groeten 

Carmela Tumminaro 
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Personele zaken 
 
Zoals u al weet zal ik per 1 oktober de school gaan 
verlaten. De procedure voor het vinden van een opvolger 
is inmiddels gestart, maar zal niet voor 1 oktober zijn 
afgerond.  
 
Na mijn vertrek zal Rik Spoelstra daarom nog een tijdje 
blijven ter overbrugging, tot er meer duidelijkheid komt. 
 
U kunt vanaf 1 oktober dan ook bij Rik terecht indien 
nodig.  
 

 
 Gratis introductiebijeenkomst Intervisie voor 

Ouders 

Voor: ouders van tenminste één kind in de basisschoolleeftijd 

Wanneer: woensdag 4 oktober 19:30 tot 22:00 (inloop 19:15) 

Waar: Me’kaar in Buurtcentrum De Speler (Thorbeckelaan 18c) 

Opgeven: uiterlijk 3 oktober per mail (shibberd@gmail.com) 

o.v.v. ‘introductiebijeenkomst Intervisie voor Ouders’ en je 

naam. 

 

Elke ouder loopt weleens tegen een situatie aan waar ze niet 

helemaal uitkomen. Ruziënde kinderen, driftbuien, te weinig 

tijd voor jezelf of andere onderwerpen die met het ouderschap 

te maken hebben… Er zijn veel nuttige boeken en websites 

over volgeschreven door experts, maar soms klopt dat advies 

niet met jouw situatie. Of je wordt er alleen maar onzeker van, 

omdat je het toch nooit zo ‘perfect’ zou kunnen.  

Hoe fijn zou het dan zijn om advies te krijgen dat precies past 

bij jou, van iemand die jouw situatie herkent en zijn eigen 

ervaring met jou kan delen? Dat is precies het doel van 

Intervisie voor Ouders: ouders met verschillende 

achtergronden en opvoedstijlen bij elkaar brengen om 

ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Hoe dat 

precies in zijn werk gaat, kun je tijdens de Week van de 

Opvoeding ervaren bij de gratis introductiebijeenkomst 

Intervisie voor Ouders. 

In deze bijeenkomst vertelt Stephanie Hibberd 

(trainer/intervisiebegeleider en tevens moeder van twee 

kinderen op de Rietendakschool) over hoe intervisie werkt en 

zal zij samen met de aanwezigen een situatie uitwerken tot 

bruikbare adviezen. Mocht je na deze introductie enthousiast 

zijn, dan kun je je aansluiten bij de Intervisiegroep voor 

Ouders, die ook door Stephanie wordt begeleid. 

Opgeven voor deze avond kan via bovenstaand e-mailadres.  

 

Staking 5 oktober 

Zoals u misschien al via de media heeft 

vernomen roepen de onderwijsvakbonden 

en de PO raad alle leerkrachten op om te 

staken.  

Ook onze leerkrachten willen gebruik 

maken van hun recht om te staken.   

Dat betekent dat de school op 5 oktober 

gesloten is.  

 

Deze dag kunnen wij dus ook geen kinderen 

opvangen op school, omdat er geen 

personeel aanwezig is.  

Door u bijtijds te waarschuwen ga ik er van 

uit dat u als ouders voldoende tijd heeft om 

opvang voor uw kid te regelen.  

Kinderen die al naar een BSO gaan zullen 

met grote waarschijnlijkheid de hele dag 

kunnen worden opgevangen.  

Neemt u daarvoor contact op met de BSO. 

Inschrijven Brede school 

activiteiten 

Drie keer per jaar bieden we als Brede 

school een leuk aanbod van naschoolse 

activiteiten aan. Het eerste circuit van de 

Brede School activiteiten start net na de 

herfstvakantie. 

 

U kunt uw kind inschrijven tot 12 

oktober via de link die u in de mail heeft 

gekregen. 

 

U kunt zich ook via de website van de brede 

school aanmelden:  

http://bredeschoolutrecht.nl/zuilen-oost/  

In de herfstvakantie krijgt u het definitieve 

bericht of uw kind mee kan doen. 

mailto:shibberd@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs66nZ8H4L6-3sL4_Hceme2WU_JJ5t2cylYeff56USxXksNQ/viewform
http://bredeschoolutrecht.nl/zuilen-oost/


   



  

Buurtteam 

Zoals u weet hebben wij een goede samenwerking met 

het Buurtteam Zuilen.  

Hieronder stellen onze vaste contactpersonen zich even 

aan u voor: 

Wij zijn Jon Doppen en Jamila Lamkadmi, beiden 

gezinswerkers bij het Buurtteam in Zuilen.  

Waarvoor kunt u bij het Buurtteam terecht? 

Bijvoorbeeld bij schulden, problemen bij echtscheiding, 

psychische problemen en nog veel meer.  

Als Buurtteam vinden we het belangrijk om oog te 

hebben voor de kinderen in de buurt en daarom zitten 

we ook op de basisscholen. Zo zijn we hopelijk 

toegankelijk en laagdrempelig.  

We bieden hulp aan ouders en soms is daarbij school 

een belangrijk onderdeel. Daarom zijn wij iedere 

maandag van 9-11 uur op school aanwezig. In deze uren 

praten we met kinderen (als dat nodig is) en kunnen we 

ook in gesprek met ouders op school. Heeft u vragen? 

Loopt dan gerust op maandagmorgen op ons af.  

Jon: 06-10679564  

Jamila: 06-44244019 

 



 

Spaaractie Jumbo 

Elke basisschool kan wel een steuntje in de rug 
gebruiken. Daarom stelt Jumbo voor deze ‘Sparen 
voor je School’ actie onder de deelnemende 
basisscholen een budget beschikbaar. 
Basisscholen hebben aangegeven waar ze graag 
voor willen sparen. Denk bijvoorbeeld aan een 
nieuwe glijbaan, een step, (houten) spellen, een 
klimrek of een voorraad knutselmaterialen! 
 
Hoe kan ik sparen voor mijn school? 
Tijdens de actieperiode ontvang je bij iedere  
€ 10,- aan boodschappen een schoolpunt met een 
unieke code bij de Jumbo aan de Euterpedreef. 
  
Hoe geef ik de ontvangen punten aan KBS Wijzer 
aan de Vecht? 
 
Op de site www.jumbosparenvoorjeschool.nl kun 
je eenvoudig jouw schoolpunten toewijzen aan 
KBS Wijzer aan de Vecht. Hoe meer schoolpunten 
onze school verzamelt, hoe groter het bedrag dat 
we kunnen besteden aan spel- en leermaterialen. 
Aan het einde van de actie wordt het beschikbare 
budget verdeeld over alle deelnemende scholen 
op basis van het aantal ontvangen schoolpunten. 
 
Gegevens: 
- Actieperiode: 4 okt 2017 – 21 nov 2017 
- Het budget voor onze regio is €4800. 
 
Hoe meer punten wij hebben, hoe meer geld wij 
krijgen en dat … is goed voor onze kinderen.  
 

Dus, als het even kan, doe je boodschappen bij 

de Jumbo aan de Euterpedreef!!! 

Privacy foto’s 

Op Social schools worden soms foto’s gezet van kinderen. Dat is heel leuk en dit gebeurt in een 

veilige omgeving die alleen voor ouders toegankelijk is. 

Bij deze wil ik u er nadrukkelijk op wijzen dat de foto’s die gebruikt worden op Social Schools niet 

door ouders gebruikt mogen worden om deze op welke manier dan ook online te zetten.  

 

Blinde geleide hond op school 

Al een hele tijd verzamelen veel kinderen van 

de Wijzer aan de Vecht flessendoppen voor het 

goede doel: de opleiding van blinde geleide 

honden.  

Heel trouw worden alle doppen van de flessen 

afgeschroefd en komen kinderen met zakken 

vol doppen naar school.  

Om de school te bedanken voor deze inzet 

kwam Sandra met Mr Jones, haar blinde 

geleidenhond in de klassen iets vertellen over 

de opleiding van deze bijzondere honden.  

Het was heel leerzaam en zeker ook leuk om 

zo’n prachtige hond in de klas te hebben.   

http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/

