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     RK BS Wijzer aan de Vecht 
 
 

Wijzernieuws  
 Juni  2017                                                                              Jaargang 3, Nr. 6 

 

Voor in uw agenda: 
Vrijdag 7 juli    alle kinderen om 12.00 uit – daarna start zomervakantie! 

Maandag 21 augustus   eerste schooldag 

Vrijdag 1 september   studiedag – alle kinderen vrij 

Maandag 4 september   infoavond voor alle ouders 

 

 

   

De laatste loodjes 
 

Wat is het jaar toch snel omgevlogen! Nog maar een weekje en 

dan begint de grote vakantie. Dan kunnen de kinderen gaan 

genieten van een welverdiende periode van spelen en vrij zijn.  

En na de vakantie dan allemaal weer een groep hoger starten. 

Nieuwe uitdagingen en weer heel veel samen leren. Gisteren 

hebben de kinderen al kennis gemaakt met hun nieuwe 

klasgenootjes en hun nieuwe leerkrachten. We zijn blij dat we 

na de vakantie geen combinatiegroepen meer hebben. De 

leerkrachten kunnen dan nog meer aandacht geven aan alle 

kinderen want : Alles wat aandacht krijgt groeit! 
 

Als ik terugkijk op het afgelopen schooljaar dan zijn er een 

aantal zaken waar we heel trots op mogen zijn. 

Het gedachtgoed van Vreedzaam hebben we in de school weer 

helemaal terug gebracht en is weer zichtbaar geworden. Dit 

heeft gezorgd voor meer rust en een fijne sfeer. Daarnaast 

hebben we een prachtig nieuw schoolplein gekregen en hebben 

we het vignet gezonde school behaald. Ook zijn we geslaagd 

voor de visitatie van Early Bird en mogen we ons nu Early Bird 

school noemen. Het schoolzwemmen is weer ingevoerd en zal 

ook komend jaar in groep 4 weer doorgaan. Vele leuke 

activiteiten hebben we dit schooljaar ondernomen zoals de 

buitenlessen, museumbezoek en de cult – uurtjes. 
 

Ook komend jaar maken we er weer een prachtig jaar van. 

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie! 
 

Vriendelijke groeten 

Carmela Tumminaro 
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Vakanties en studiedagen 2017-2018 
 
Herfstvakantie:   14 oktober 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 februari 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 augustus 2018 

Op 13 juli 2018 12.00 uur vrij 
 

Studiedagen:    Vrijdag 1 september 2017 
(hele dag vrij)   Do en vrij 8 en 9 februari 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 
 
Helaas gaat komend schooljaar ook juf Els ons verlaten. We 
zullen haar gaan missen. Gelukkig hebben we de bezetting toch 
helemaal rond gekregen voor de vakantie.  
 
We hebben aangenomen: meester Jorn als vakdocent gym, juf 
Ineke voor de plusklas, juf Patricia voor groep 6 en 5, juf Ria 
voor groep 4 en meester Frank voor groep 7 en 8. Verderop in 
de nieuwsbrief ziet u het complete formatieplaatje en stellen de 
nieuwe leerkrachten zich voor. Meester Frank en juf Ria zijn al 
bekende gezichten. We zijn blij dat ze bij ons kunnen blijven! Ik 
heet alle nieuwe leerkrachten van harte welkom en wens juf Els, 
meester Roël en juf Doortje het allerbeste in hun nieuwe baan! 

 
 

 

Even voorstellen – Juf Ineke 

Ik ben Ineke Froon, 36 jaar en ik woon in 

Vianen met mijn man en 2 zoons. Ik sta al 

heel veel jaren voor de klas en heb 

opleidingen gedaan voor 

techniekcoördinator en voor Specialist 

Begaafdheid. In het nieuwe schooljaar word 

ik de leerkracht voor de plusklas. Ik heb 

ontzettend veel zin om met de andere 

leerkrachten en de kinderen aan de slag te 

gaan en met elkaar mooie ontdekkingen te 

gaan doen!  

 

 

MR 

Juf Pauline heeft al een aantal jaar in de MR gezeten. Haar 

termijn zit er nu op. Daarom neemt zij afscheid van de MR.  

Dit betekent dat er een nieuw MR lid moest worden gekozen 

uit het personeel. Er waren twee kandidaten en na stemming is 

juf Maria Riemersma gekozen als nieuw MR lid.  

De MR heet juf Maria van harte welkom.  

Marianne en Roel 

Meester Roel en Juf Marianne zijn op 24 juni 

getrouwd! Dat willen we uiteraard niet 

ongemerkt voorbij laten gaan! 

Daarom doen ze de trouwceremonie 

maandag 3 juli op school nog een keer 

dunnetjes over in onze speelzaal. 

Om 13.45 uur komen we in de speelzaal bij 

elkaar. Ouders die het leuk vinden zijn van 

harte welkom om erbij te zijn.  

Aansluitend is er gelegenheid  om afscheid 

te nemen van meester Roel.  

 

 



Even voorstellen – Juf Patricia 

Graag wil ik mezelf even voorstellen als de 
nieuwe leerkracht van Basisschool Wijzer 
aan de Vecht. Ik ben juf Patricia van 
Schijndel. Mijn werkdagen zijn maandag en 
vrijdag in groep 5 en 6. Ik woon in Boxtel. In 
mijn vrije tijd ben ik veel in de sneeuw te 

vinden om te snowboarden.    

Ik kijk uit naar een fijn, gezellig en goed 
schooljaar met de kinderen, ouders en 
collega’s. Tot snel!  

Groetjes Patricia van Schijndel   

 

Terugblik activiteiten 

De afgelopen weken hebben we een aantal leuke activiteiten 

gehad.  

Op 14 juni hadden we de feestelijke opening van ons schoolplein 

waarbij de Wethouder ons Gezonde schoolvignet onthulde. 

Kinderen lieten zien hoe de spellen van Schoolplein 14 konden 

worden gespeeld en er werd een gezonde traktatie uitgedeeld. 

Daarna kregen alle kinderen gymles op het plein om de spellen 

in te wijden. Het was een zeer geslaagde ochtend! 

Op 16 juni was de verkeersdag. Kinderen oefenden hun 

verkeersvaardigheden op allerlei verschillende manieren.  De 

verkeersdag is een vast onderdeel op het programma behorend 

bij  ons Veilig verkeerslabel.  

Op 26 juni was het Suikerfeest. Voor iedereen die had 

meegedaan aan de Ramadan was dat een feestelijke dag. Op 27 

juni hebben we op school hier aandacht aan besteed. De ouders 

hadden lekkere hapjes gemaakt en de kinderen konden genieten 

van het lekkers, dansen en henna laten zetten. Het was een 

leuke dag.  

Woensdag 28 juni gingen de kinderen op schoolreisje naar de 

burgers Zoo.  Helaas was het niet zo lekker weer. Maar dit mocht 

de pret niet drukken. De kinderen waren onder de indruk van de 

tijger, de lange slang en de roggen die over je hoofd heen 

zwommen. Ook kon er heerlijk gespeeld worden in de speeltuin. 

Het was een heerlijke dag!  

Hieronder ziet u een kleine impressie van de verschillende 

activiteiten.  



  



 

Formatie groepen 

De formatie van de groepen voor volgend jaar is na de vorige 

nieuwsbrief enigszins gewijzigd. De indeling is nu als volgt: 

 

Groep 1 /2 :  

Juf Marloes ( 5 dagen) 

 

Groep 3 :  

Juf Maria (5 dagen)  

 

Groep 4: 

Juf Susanne (2,5 dagen) en Juf Ria (2,5 dagen)  

 

Groep 5:  

Juf Leny (5 dagen)  en Juf Patricia ( om de week op maandag) 

 

Groep 6:  

Juf Mirella (4 dagen) en juf Patricia (1,5 dagen) 

 

Groep 7: 

juf Pauline (3 dagen) en meester Frank (2 dagen) 

 

Juf Marianne (4 dagen) en meester Frank (1 dag) 

 

Plusklas: Juf Ineke (1 dag) - Gym: meester Jorn (2 dagen) 

IB: juf Kimberly (3 dagen) 

 

 Praten met elkaar i.p.v. over elkaar 

Regelmatig merken we als team dat er door ouders gemopperd wordt over de school, over leerkrachten of 

over andere ouders. Het is jammer dat er dan soms dingen over een ander worden gezegd die misschien 

helemaal niet kloppen. Verhalen gaan dan een eigen leven leiden. Dat is jammer, want hiermee worden 

leerkrachten, ouders of kinderen onterecht in een kwaad daglicht gezet. Dit komt de VREEDZAME SFEER niet 

ten goede! Wij willen als Vreedzame school echt anders met elkaar omgaan.  

Daarom wil ik iedereen heel vriendelijk en vreedzaam, maar wel dringend verzoeken: 

- Praat met elkaar en niet over elkaar! 

- Als je een probleem met iemand hebt, ga dan naar die persoon toe en bespreek het niet met 

anderen, die er niets mee te maken hebben. 

- Roddel niet over de school, over ouders of over leerkrachten. Iedereen doet zijn best en maakt soms 

fouten. Door er samen over te praten kunnen dingen opgelost worden. Roddelen lost niets op! 

 

Parkeren en schoolplein 
 

Nog steeds wordt er bij het halen en brengen van de 
kinderen helaas voor de uitgang van het paadje geparkeerd. 
Dit is verboden en is ook zeer hinderlijk en gevaarlijk voor de 
voetgangers. Wilt u hier alstublieft aan denken en in de juiste 
vakken parkeren? 
 

Ons schoolplein gaat tegenwoordig op slot rond 17.30 uur. 
Vanaf dat moment is het verboden toegang en kan er niet 
meer gespeeld worden door de kinderen.   

 

Even voorstellen – meester Jorn 

Mijn naam is Jorn Herben en ga vanaf 

volgend jaar werken op de Wijzer aan de 

Vecht als opvolger van Roël Joles als 

vakdocent bewegingsonderwijs. Ik ben net 

afgestudeerd, 22 jaar oud en al mijn hele 

leven woonachtig in Utrecht. In mijn vrije 

tijd tennis ik regelmatig en sta met deze 

sport ook op de nationale ranglijst van 

Nederland. Je zou mij kunnen typeren als 

erg vrolijk en behulpzaam, wat ook zeker te 

zien is in de gymzaal. Veel variatie van leuke 

en leerzame activiteiten komen er bij mij 

aan bod en ik heb ontzettend veel zin om 

aan de slag te gaan als gymleraar op de 

Wijzer aan de Vecht. 

Ik ga jullie zeker zien in de buurt en 

eventueel in de wandelgangen van de 

school! 

Groetjes Jorn 

 

 

 


