
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJzer week 5 
( maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari) 

 
Belangrijke data 
Dinsdag 2 februari 2021                                   Persconferentie 
Woensdag 3 februari 2021                               Gekke Heren Challenge 
 

 
Jarigen  
 
Donderdag 4 februari 2021  Romar Da Costa Gomez (unit 4) 
Zaterdag 6 februari 2021  Robyn Elsink (unit 4) 
  Nour Loukili (unit 3) 
 

 
Corona Update 
 

Spannend.  
Dinsdag 2 februari geeft het kabinet opnieuw een persconferentie. Wij hopen dat we 
maandag 8 februari weer open mogen. 
 
De extra begeleiding voor kinderen die thuis onvoldoende tot 
werken zijn gekomen zal in de week van 8 februari van start 
gaan. Ook wanneer nog niet alle kinderen naar school mogen 
komen. 
Deze begeleiding wordt betaald vanuit de subsidie die wij 
hebben gekregen. 
Wanneer uw kind in aanmerking komt, dan wordt u hiervoor 
benaderd. De extra begeleiding wordt verzorgd door de 
collega’s vanuit Fit4Talent en Juf&Mees. 
 
Wanneer scholen dicht moeten blijven, dan organiseren wij volgende week donderdag een 
ophaalmoment. Kinderen kunnen dan andere materialen ophalen en eventueel een nieuw 
leesboek meenemen. Hierover hoort u volgende week meer. 
 
Verder vinden wij het belangrijk om u als ouders te spreken over hoe het thuis gaat, welke tip 
of top u voor ons heeft en hoe het staat met de ontwikkeling van uw kind.  

1 



We hebben goed zicht op hoe het met uw kind gaat. De kinderen krijgen allemaal een 
aangepast rapport in de eerste week van maart. Daarna zullen er belrondes gehouden 
worden. 
Inschrijven verloopt via Schoudercom. 
 
Groep 8 en adviezen 
 
Groep 8 krijgt a.s. donderdag het onderwijskundig rapport (OKR) mee. De kinderen kunnen 
dit vanaf 13.30 uur ophalen op school. Juf Patricia deelt deze uit. 
In dit verslag vindt u het definitief advies voor het VO. 
In week 6 en 7 vinden er gesprekken plaats.  In deze gesprekken zullen we het advies en het 
OKR bespreken. Ook zullen we het hebben over de meest passende middelbare school voor 
uw kind.   
Wanneer uw kind al een schoolkeuze heeft gemaakt, kunnen we de verdere aanmelding in 
orde maken. Als deze keuze nog niet gemaakt is, zullen we hier in week 9 of 10 op terug 
komen. De kinderen moeten uiterlijk op 15 maart ingeschreven zijn op de VO-school. 
 
Fit4Talent  
 
 

Gefeliciteerd! Fit4Talent werd vorige week verrast 
met een mooie donatie van de Terberg Foundation. 
Naast de subsidie, kan ook deze donatie gebruikt 
worden om kinderen vooruit te helpen in hun 
ontwikkeling! 

 

Vanuit de MR 

Donderdag 28 januari is er weer een MR vergadering geweest. Punten die besproken zijn: 

● Thuis werken in de lockdown 
● Aanstellen van een nieuwe bestuurder Trinamiek 
● Kansengelijkheid 
● Formatie voorbereidingen voor schooljaar 2021-2022 
● Meerjarenplanning 
● Werving van nieuwe MR leden 

 

Gekke haren challenge 
 

De Gekke Haren Challenge wordt gehouden van maandag 
1 t/m vrijdag 5 februari. Door de lockdown kunnen we niet 
naar de kapper en worden onze haren lang. Laten we daar 
op woensdag 3 februari a.s. eens iets leuks van maken! 
Niets is te gek en alles mag! We zien jullie online op 
woensdag. Oh... en vergeet niet een foto te sturen. Deze 
sturen we per unit in om een online klassenfeest te 
winnen! Wil je ideeën opdoen? Kijk op Gekke Haren 
Challenge 
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https://www.hizihair.nl/gekkeharenchallenge/?utm_source=Hizi+Hair&utm_campaign=4729b43667-GHC_HiziHair_26-01-2021&utm_medium=email&utm_term=0_db9bcea703-4729b43667-191268157&mc_cid=4729b43667&mc_eid=5e48cb9bfa
https://www.hizihair.nl/gekkeharenchallenge/?utm_source=Hizi+Hair&utm_campaign=4729b43667-GHC_HiziHair_26-01-2021&utm_medium=email&utm_term=0_db9bcea703-4729b43667-191268157&mc_cid=4729b43667&mc_eid=5e48cb9bfa


Yoga 
 

In het kindcentrum zijn kennismakingslessen geweest van Wendy. Veel kinderen hebben 
daarna extra lessen gevolgd bij Sana-yoga. Wist u dat kinderen ook mee kunnen doen met de 
online lessen die Wendy verzorgd? Heerlijk om na schoolwerk even te ontspannen in de 
woonkamer! Kinderen krijgen oefeningen en ademhalingstips die ook op een stoel te doen 
zijn tijdens schoolwerk.  
 
Maandag van 16.00 - 17.00 uur Kinderyoga en van 17.00 - 18.00 uur is er Tieneryoga 
Dinsdag van 17.00 - 18.00 uur Tieneryoga 
Woensdag van 15.00 - 16.00 uur Kinderyoga 

Privé yoga is ook mogelijk!  
Voor meer informatie kunt u een persoonlijk berichtje sturen naar Wendy 06-40014848. 
 

Wall of Fame 
 

Deze week twee van onze talenten; juf Gabriëlle en meester Soner! Zij maken de 

noodopvang bij ons in het kindcentrum mogelijk op donderdag en vrijdag. Superfijn, want 

de leerkrachten kunnen zo lesgeven. Vanaf deze plek...Thanks! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team kindcentrum WIJ 
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