
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJzer week 1 
( maandag 4 januari t/m vrijdag 8 januari) 

 

 
Voor iedereen, ook via deze weg, de allerbeste wensen! 
 
Belangrijke data 
Volgende week staan er geen activiteiten op de agenda. We zijn natuurlijk wel erg benieuwd 
wat er dinsdag tijdens de persconferentie gezegd wordt!   
   
Jarigen  

 
Vrijdag 15 januari 2021          Daniëlle Hintzen (unit 3)  
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Corona Update 
 
Een ‘buitengewone’ manier om het nieuwe jaar te starten.  
Ik zal niet zeggen dat het bevalt, maar het lukt en verloopt buitengewoon goed. Het is leuker 
om ‘live’ dan ‘online’ de blije snoetjes van de kinderen te kunnen zien; maar we moeten het er 
nu even mee doen. 
Het thuiswerken is snel geregeld door de kanjers van WIJ. Alle kinderen van WIJ zijn aan het 
werk! Online en, voor wie geen wifi heeft, met werkboeken. 
Collega’s geven online les en kunnen de kinderen op de voet volgen door middel van het 
digitale onderwijsplatform Snappet, waarmee we goed in beeld hebben of uw kind genoeg 
werk maakt en hoe het werk wordt gemaakt. Zo zorgt WIJ voor de ontwikkeling van ieder 
kind, ook in de lock down!  
 
En gaan we door.  
WIJ gaat door met de lessen en geeft kinderen niet alleen herhalingswerk. Achterstand 
willen we voorkomen of zo klein mogelijk houden. 
U als ouder(s) wil ik een groot compliment geven voor uw inzet en betrokkenheid. 
Fijn om het echt samen te kunnen doen. Trots op jullie allemaal! 
 
Iedereen veel sterkte en energie gewenst. Laten we er ook volgende week een geslaagde 
week van maken! En hopen dat we elkaar daarna weer mogen ontmoeten ‘op afstand’. 
 
Dolly Batenburg 
Directeur 
Kindcentrum WIJ 
 
 
Wall of Fame 
 

Mag ik u even voorstellen... 
 

Deze twee kanjers verzorgen de noodopvang bij ons in het 
kindcentrum! 
Juf Brenda en juf Miranda begeleiden deze kinderen met het 
schoolwerk en zorgen voor de nodige afleiding. 
Op ‘gewone’ schooldagen zijn deze juffen assistenten in de units. 
Zij ondersteunen de leerkrachten en de kinderen. 
De kanjers van deze week in The Wall of Fame! 

 
 

 

Team kindcentrum WIJ 
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