
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJzer week 51 
( maandag 14 december t/m vrijdag 18 december) 

 
Belangrijke data 
Dinsdag  15-12-2020:  De kinderen gaan de hele dag naar school!!!! 
  I.v.m. alle regels rondom corona is er ‘s avonds geen   

kerstviering. De kinderen hebben deze dag gewoon school. 
Kerst vieren wij vrijdag 18 december onder schooltijd in de 
unit. 

Vrijdag 18-12-2020:                  De kerstvakantie start om 14.15 uur! 
Maandag 4-1-2021:                  De eerste schooldag van 2021. 
 

   
Jarigen   

Donderdag 17 december : Safae Zaghdane (unit 4) 
Donderdag 24 december : Jaynoah Evers ( unit 4)  
Zondag 27 december : Viviane Bakhuisen ( unit 4) 
Maandag 28 december : Hope Boumans ( unit 4) 
Woensdag 30 december : Levi van Engelen ( unit 2 ) 
    Dimyro Pot ( unit 4) 
Vrijdag 1 januari : Amjad Alomar ( unit 3) 

   Jamil Bilal (unit 4) 
                      Zaterdag 2 januari : Amira Elmojahid ( unit 4) 
    Lyan Sulimman ( unit 3) 
                      Zondag 3 januari : Kaya van Alphen ( unit 3) 
 
Logopedie 
Vanuit de praktijk logopedie is aangegeven dat juf Hanneke ons gaat verlaten. De praktijk 
heeft nog geen  opvolger voor haar kunnen vinden. Dit betekent dat wij vanaf 1 januari 2021 
geen logopedie meer in school kunnen aanbieden. 
De kinderen die een arrangement hebben worden verzocht om naar de praktijk te komen. 
Kinderen die op de wachtlijst staan kunnen ook bij een andere praktijk door u aangemeld 
worden. 
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Wij vinden het jammer dat we geen logopedie meer in school hebben en gaan daarom zelf 
op zoek naar vervanging. Wanneer dit ons gelukt is laten wij u dat weten.  
 
Zeker voor de kinderen van unit 2 en 3 is het belangrijk om logopedie onder schooltijd te 
kunnen bieden; dit komt de effectiviteit ten goede. 
 
Kerst 
Vrijdag 18 december vieren wij kerstfeest op school. Helaas een beetje anders dan andere 
jaren. Toch gaan wij wel gezellig met de kinderen eten. Op vrijdagochtend geniet elke 
basisgroep van een heerlijk ontbijt, maar hierbij hebben wij wel uw hulp bij nodig!  
Aanstaande maandag krijgt uw kind een briefje mee naar huis waar iets op staat wat hij of zij 
mag meenemen naar het kerstontbijt. Allemaal coronaproof uiteraard!  
Ook willen wij u vragen om uiterlijk woensdag 16 december een bord, beker en bestek mee 
te geven in een plastic tasje/zak. Vrijdag 18 december komt dit dan (vies) weer mee naar 
huis. Op naar een gezellig kerstfeest! 
 
Ouderbetrokkenheid 
Graag hebben wij vrijdagmiddag hulp bij het opruimen van de kerstbomen. Heeft u tijd om te 
helpen? Vele handen maken licht werk. We starten rond 13.30 uur.  

 
Wall of Fame 

 
 
Lieke Kok uit unit 4! 

Hierbij het Recept van de huiswerkopdracht van Lieke; ons 
baktalent! Een leuke activiteit voor in de kerstvakantie. Laten jullie 
ons even weten of het gelukt is!?  
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https://docs.google.com/document/d/1kHu0WNtbBul0RXTe4G7FOUpdm_b39jnyhIKPXutcllM/edit?ts=5fd1c80b


 

De Puzzelgroep 

DE ZAK VOL KADO’S BIJ DE PUZZELGROEP… 

Geen Sinterklaas dit jaar bij de Puzzelgroep, maar op 4 
december,  tijdens het vrij spel, ging ineens de 
telefoon. Het was Sinterklaas die vertelde dat er in de 
klas een zak met cadeaus was verstopt. Er werd druk 
gezocht, in de huishoek, onder de speelmatten, in de 
gang, in gymschoenen bak, want daar zaten ook de 
schoencadeautjes in, dus wie weet ook wel de grote zak.  

Maar nee,  in een hoek in de klas stond de grote zak vol met cadeaus. Het hulpje van de dag 
mocht alle kadootjes eruit halen en uitdelen aan de kinderen die er waren.  We telden tot drie 
en openmaken maar. Wat zat er in?  Een mooie gekleurde regenboog bal aan een koord die 
we gelijk buiten gingen uitproberen. Alle ballen werden aan de jassen vastgemaakt en 
trappen maar. Het was een groot succes;  alleen maar stralende gezichten! 

Nu op weg naar de Kerst, want de kerstboom heeft inmiddels ook al zijn plek gevonden op 
de groep. 

Tot het volgende Puzzelgroepavontuur maar weer… 

 

Team kindcentrum WIJ 
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