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Voor in uw agenda: 
22 april tot 30 april    meivakantie – alle kinderen vrij 

Vrijdag 5 mei     Bevrijdingsdag – alle kinderen 12.00 uur uit 

Maandag 15 mei t/m donderdag 18 mei Avondvierdaagse 

Vrijdag 19 mei     Inloop tot 9.30 uur voor alle groepen 

20 mei t/m 28 mei    Hemelvaartvakantie – alle kinderen vrij  

Maandag 29 mei     Studiemiddag groep 1/2  - groep 1/2 om 12.00 uur uit 

Maandag 5 juni    2e Pinksterdag – alle kinderen vrij 

Fijne vakantie! 
 

De afgelopen drie weken had ik het genoegen om te mogen werken 

op Wijzer aan de Vecht. Een school waar leerlingen en leerkrachten 

hard werken. Naast het harde werken stonden er ook leuke dingen 

op het programma zoals de Paasviering en de Koningsspelen. 

 

De leerlingen uit groep 8 hebben vorige week te horen gekregen of 

zij aangenomen zijn op de school van hun eerste keus. Daarnaast 

hebben zij afgelopen week de IEP toets gemaakt en zijn zij allemaal 

geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen Gefeliciteerd 

allemaal! 

 

Na al het harde werken is het nu voor iedereen tijd voor de 

meivakantie. Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie met 

hopelijk mooi weer. Verder wil ik iedereen bedanken voor de fijne 

tijd op Wijzer aan de Vecht. Ik wens jullie allemaal veel geluk en ik 

hoop jullie nog eens te zien. 

 

Met hartelijke groet, 

 

Danique Zelissen 
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Personele zaken 
 

Juf Lisa is sinds vorige week weer terug op school. Wij vinden het fijn dat zij er 
weer is.  
 
Juf Carmela is twee weken gelden geopereerd. De operatie is goed verlopen. 
Zij is nu aan het herstellen en zal na de meivakantie weer aanwezig zijn op 
school.  

In de zomervakantie naar school? Waarom?!  

Juist in de vakantie naar de zomerschool helpt de ‘beroemde’ zomerdip voorkomen! 
Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen tijdens de zomervakantie veel minder in 
aanraking komen met taal. Ze lezen minder. Ze horen minder taal. En dat heeft effect: 
veel kinderen die beginnen aan het nieuwe schooljaar zijn tijdens de vakantie 
achteruitgegaan in hun taalvaardigheid. Dit is echt jammer! Maar GOED NIEUWS: er 
kan wat aan worden gedaan. Door veel met taal om te gaan tijdens de vakantie, blijven 
de vaardigheden op niveau, of kunnen ze zelfs groeien. Daarvoor is het nodig om te 
stimuleren dat kinderen (en hun ouders) ook in de zomer veel aan taal blijven doen.  

Wat is de Zomerschool Utrecht? 

De Zomerschool Utrecht richt zich op taal. Het doel is: beter worden in taal. Dat is 
super belangrijk, omdat taal de sleutelfactor voor succes op school is, vanaf de 
voorschool tot en met het middelbaar onderwijs. En zelfs nog daarna. Kinderen gaan 
een volledige week naar school; kleuters zelfs 4 trainingsbijeenkomsten verspreid over 
vier weken. De meeste groepen krijgen aan het begin van de vakantie een week les 
met leuke en afwisselende activiteiten. Het kleuterprogramma is gericht op voorlezen 
en praten over boeken samen met hun ouders. Het programma van groep 3 is het 
verbeteren van het technisch lezen uit de verhalen van Vos en Haas . Groep 4 tot en 
met 7 gaat aan de slag met dilemma’s, onderzoek, presentaties en nog veel meer 
interessante en leerzame activiteiten gericht op taal. Groep 8 bereid zich voor op hun 
overgang naar het voortgezet onderwijs. In het teken van het thema wordt er per 
groep ook een excursie georganiseerd!  

Belangrijk om te weten: van Zomerschoolleerlingen wordt verwacht dat zij zich ook 
tijdens de rest van de zomervakantie intensief bezighouden met taal. Dat betekent 
veel lezen: prentenboeken, boeken, kranten en tijdschriften. Van hun ouders wordt 
een actieve bijdrage gevraagd.  

Voor wie is de zomerschool? 

Het doel van de Zomerschool is glashelder: beter worden in taal. En daardoor betere 
resultaten behalen op school. De Zomerschool helpt! Kinderen die een week de 
Zomerschool bezoeken en ook de rest van hun vakantie veel aan taal doen, kunnen 
echt vooruitgaan. Er is één voorwaarde: kinderen en hun ouders moeten willen En 
echt bereid zijn moeite te doen. De Zomerschool is dus bedoeld voor 
basisschoolkinderen die ECHT beter willen worden in taal. Het gaat om kinderen en 
ouders die een extra inspanning willen leveren om hun vaardigheden bij technisch 
lezen, begrijpend en studerend lezen te vergroten. Er wordt veel gelezen tijdens de 
Zomerschool. Het helpt dus als je van boeken houdt. 

Hoe kun je je aanmelden? 

Leerlingen van groep 1, 2 en 3 worden aangemeld via de school! Leerlingen van groep 
4 tot en met 8 kunnen zich aanmelden via de site: www.zomerschoolutrecht.nl, als zij 
gemotiveerd zijn. Op de site vind je uitgebreide informatie over de zomerschool. Bij juf 
Kimberly zijn folders te krijgen over de Zomerschool Utrecht. 
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Avondvierdaagse 

Van maandag 15 t/m donderdag 18 mei is de 

avondvierdaagse. De kinderen van groep 3 t/m 8 lopen 

vier avonden 5 kilometer. Kinderen uit groep 2 kunnen 

in overleg meelopen. Meedoen aan de 

avondvierdaagse kost 6 euro inclusief een medaille, 

drankje en snoepje voor alle vier de avonden. Tot 4 

mei kunt u uw kind opgeven bij meester Alex. 

Er wordt nog gezocht naar ouders die mee willen 

lopen met de avondvierdaagse.  

Koningsspelen 
 
Vrijdag 21 april stond  in het teken van de 
Koningsspelen. Na een ontbijt op school zijn de 
kinderen naar verschillende locaties gegaan voor de 
Koningsspelen. Groep 1 t/m4 hebben spellen gedaan 
bij speeltuin de Watergeus en groep 5 t/m 8 hebben 
spellen gedaan in het Gagelbos. Wat hebben de 
kinderen heerlijk gespeeld. Wij willen alle ouders  die 
hebben meegeholpen aan deze dag bedanken voor 
hun hulp. 

 

Pasen 

Vorige week hebben we met de hele school Pasen 

gevierd. Het begon met een ontbijt voor alle kinderen 

en ouders in de school. Daarna hebben we met alle 

groepen een Paasviering gehad. Na de paasviering 

waren er allelei paasactiviteiten gepland en mochten 

alle kinderen paaseieren zoeken.  

Doet u mee aan YOUth 

Op dinsdag 11 april is Suzanne ’t Hart bij ons op school 

geweest om te vertellen over YOUth: een onderzoek 

naar de ontwikkeling van opgroeiende kinderen. Ze 

hield een presentatie in de klas en de kinderen kregen 

een flyer mee naar huis.  

Meer weten? Ga naar www.youthonderzoek.nl en 

bekijk deze korte film http://youthonderzoek.nl/kind-

tiener/ over onderzoek. Contact opnemen kan via 

youth@uu.nl of het gratis nummer 0800-4003040. U 

vindt YOUth ook op facebook. 

Heeft u samen besloten mee te doen? Vergeet dan niet 

de antwoordkaart bij de flyer op te sturen. Jullie 

ontvangen dan thuis een informatiepakket en een 

aanmeldformulier. 
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