
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJzer week 10 
(  8 maart t/m 12 maart) 

 
Belangrijke data 
Maandag 8 maart 20201   Oortje of een koptelefoon meenemen!!! 

 
Jarigen  
Maandag 8 maart 2021   Dano van het Klooster (unit 4) 
Dinsdag 9 maart 20201   Mohamed Loukili (unit 4) 
Zondag 14 maart 2021    Amalia Ceder (unit 3) en 
                                            Juf Pam (intern begeleider) 
 
 

Doelgericht werken 
WIJ spreekt niet van achterstanden maar kijkt naar het kind en zijn/haar ontwikkeling. 
Ieder kind werkt aan zijn/haar persoonlijke doelen. Ook in de lockdown heeft uw kind zich 
doorontwikkeld op welk gebied dan ook. 
Het ene gebied wat meer dan het andere gebied en dat gaan we volgende week in kaart 
brengen. Zo kunnen we samen met de kinderen en u als ouders de doelen voor de komende 
periode vaststellen. 
Het in kaart brengen van de kinderen doen wij door gegevens te verzamelen van Snappet, 
gesprekken te houden met kinderen naar aanleiding van hun portfolio, observaties en 
digitale opdrachten. Ieder kind heeft daarom oortjes of een koptelefoon nodig. 
De oortjes zijn besteld en verwachten wij morgen binnen te krijgen. 
Om niet zonder oortjes of koptelefoon te zitten vragen wij de kinderen van groep 4-5-6 en 7 
maandag eigen oortjes of een koptelefoon mee te nemen. 
 
Rapportgesprekken 
Vrijdag 19 maart gaan de rapporten mee. Vanaf dinsdag 9 maart kunt u zich via SchouderCom 
weer inschrijven voor de tienminutengesprekken. 
De gesprekken worden gehouden op maandag 22 maart, woensdag 24 maart, dinsdag 30 
maart en donderdag 1 april van 15.00 uur - 17.00 uur. 
In SchouderCom kunt u aangeven of u het gesprek op school wilt of online. 
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Klankbordgroep  
Vanuit iedere unit zijn er ouders in gesprek geweest met Dolly over hun eigen ervaringen met 
het thuisonderwijs. WIJ Buitengewoon, super gedaan! 
Uit de gesprekken hebben wij voor u onderstaand de opstekers en aandachtspunten op een 
rij: 
 
Top 

- Snel geregeld en materialen voor handen. 
- Kinderen konden veel meer zelf en de roosters, dagtaken en het extra werk waren 

duidelijk. 
- Het ritme werd aangehouden, zelfs de pauzes. 
- Structuur die gegeven werd was prettig. 
- De lesstof was echt nieuw en kinderen werden niet alleen maar “zoet” gehouden. 
- De motivatie en controle was er nu veel meer. 
- Communicatie was snel en duidelijk. 
- Betrokken leerkrachten ook oog voor problematiek thuis en leerkrachten gaven daar 

zelfs ideeen en tips voor. 
- Leuk dat de dag afgesloten werd. 

 
Tip 

- Een groepsapp voor iedere klas. Het informeren gaat dan sneller en ouders hebben 
veel steun aan elkaar. 

- Een inbelmoment voor kleuters die elkaar via Meet willen zien. Kinderen van unit 2 
hadden nu een keer per week contact met de juf, maar missen klasgenootjes. Leuk 
om ook van elkaar te zien dat zij thuis hard werken aan de opdrachten die de juf 
geeft. Reflectie hierop zou leuk zijn in lijn van de feedback in unit 3 en 4. 

- Wanneer kinderen vragen willen stellen, klikken zij het handje aan. De volgorde van 
handjes aanhouden bij het geven van beurten. 

- Onder werktijd horen alle kinderen redelijk de extra instructie van de leerkracht; dit 
kan afleiden. 

- Ouders hebben nu goed kunnen zien hoe en wat er geleerd wordt op een dag. Leuk 
om de blogs wekelijks aan te vullen met informatie uit de units. 

 
Gezocht! 
Om maar direct een verbeterpunt op te pakken willen we graag in iedere groep een ouder als 
aanspreekpunt. Deze ouder maakt een groepsapp aan van de klas en is daarin de spil. 
Soms is een herinnering via de app sneller en de lijn korter om informatie te halen of te 
verspreiden van ouders, leerkracht(en) of Dolly. 
Voorheen heeft WIJ klassenouders gehad, daarom lijkt het ons een goed verbeterpunt. Zou u 
het aanspreekpunt voor de klas willen zijn? Laat het Dolly of de leerkracht weten. 
 
Vanuit Kind & Co 
In de vakantie heeft er een grote make-over plaatsgevonden! 
Het eindresultaat mag er zeker zijn. De kinderen van de 
peutergroep en noodopvang keken hun ogen uit. 
Hopelijk kunnen we snel alle kinderen verwelkomen, zodat we hier 
samen weer veel plezier kunnen beleven. 
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Avond4daagse 
Helaas, de Avond4daagse IJsselstein gaat ook dit jaar niet door!   
De coronapandemie en de daarbij komende maatregelen maken het 
voor de organisatie onmogelijk om een veilige avondvierdaagse te 
organiseren.  
 
In 2020 werd de IJsselsteinloop jammer genoeg afgelast! 
 
IJsselsteinloop 
Dit jaar organiseert de gemeente een ‘virtuele’ IJsselsteinloop!  
Omdat wij bewegen heel erg belangrijk vinden, organiseren wij dit evenement in de periode 
van vrijdag 21 mei tot en met maandag 24 mei 2021. 
Hoe gaat dat in zijn werk? 
Via de website www.ijsselsteinloop.nl kan vanaf 1 maart jl. worden ingeschreven voor de 
verschillende jeugdlopen. 
Dit gaat op een andere manier dan voorheen omdat we met een andere inschrijfmethode 
werken. 
Na inschrijving kan de Racemap-app geïnstalleerd worden. Hiermee kun je de gelopen 
afstand en tijd registreren. 
Er zijn 2 afstanden voor de leeftijdscategorieën van de groepen 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8. 
De afstand kan gelopen worden in het lange Pinksterweekend: van vrijdag 21 mei tot en met 
maandag 24 mei 2021. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 en is inclusief medaille, een ijsje van Luigi’s IJssalon en 
kans op mooie prijzen bij onze verloting. 
Er zijn dit jaar geen prijzen voor de top 3 of voor de school met de meeste inschrijvingen. 
Meer informatie is te vinden op de website www.ijsselsteinloop.nl . 
Volg ons op Instagram, Facebook of TikTok (overal @ijsselsteinloop) voor de laatste 
nieuwtjes! 
 
Wall of Fame 
Juf Elianne en dochter Nova! 
 
Vandaag is juf Elianne met Nova op school geweest. 
Nova is geboren op 11 december en Juf Elianne komt vanaf 31 maart 
weer werken na een heerlijk verlof. 
De werkdagen van juf Elianne zijn dan; woensdag, donderdag en 
vrijdag. 
De werkdagen van juf Inge Juf blijven de maandag en dinsdag. 
 
 
 
 
Team kindcentrum WIJ 
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