
  
  
  
  
  
  
  
  
  

WIJzer   week   13   
(maandag   29   maart   t/m   vrijdag   2   april)   

  
Belangrijke   data   
  

Woensdag   31   maart             Afscheid   van   Elsbeth   
                                                Welkom   aan   juf   Elianne   op   woensdag   t/m   vrijdag   
Donderdag   1   april   2021       Paasontbijt     
Vrijdag   2   april   2021              Goede   vrijdag    Let   op;   de   kinderen   zijn   vrij!!!   

  
Jarigen     
  

Maandag   29   maart   2021    Juf   Liesbeth     
Donderdag   1   april   2021    Ayham   Hassania   (unit   4)   
Vrijdag   2   april   2021 Mohammed   Albasha   (unit   4)   

Jason   Bakhuisen   (unit   3)   
Jasmin   El   Abadi   (unit   3)   
Gabriëlla   Makrakis   (unit   3)   

Zondag   3   april   2021 Rosalina   Jawalapersad   (unit   4)   
  

Pasen   

Donderdag   1   april   vieren   we   Pasen   op   WIJ.   

In   alle   units   werken   we   daarom   over   het   thema   
Groeien’.   

Donderdag   1   april   starten   we    met   een   ontbijt.   Door   
‘s   morgens   goed   te   ontbijten   groeit   iedereen.   We   
doen   energie   op   om   fit   en   gezond   de   dag   door   te   
kunnen.   

In   verband   met   corona   neemt   ieder   kind   zijn/   haar   
ontbijt   mee   naar   school.   U   kunt   denken   aan   iets   kleins   als   een   boterham   of   bolletje   met   
beleg,   een   beker   of   een   pakje   drinken.   
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De   kinderen   hoeven   1   april   geen   10-uurtje   mee   te   nemen.   Dit   wordt   verzorgd   door   de   SOK.   

  

  

  

Verkeersexamen     

Maandag   19   april   hebben   kinderen   van   groep   7   en   van   groep   8   het   theorie   
examen.   Zij   zijn   al   hard   aan   het   oefenen!   Het   praktijkexamen   is   op   
woensdag   21   april.   We   hebben   er   vertrouwen   in   dat   alle   kinderen   zullen   
slagen!   Wij   wensen   onze   leerlingen   veel   succes!   
  

Corona   

We   merken   dat   steeds   meer   kinderen   thuis   lessen   moeten   volgen   omdat   zij   klachten   hebben   
die   passend   zijn   bij   Corona.   Het   is   goed   om   hier   duidelijke   afspraken   over   te   maken   zodat   u   
weet   wat   u   van   ons   kunt   verwachten.   
WIJ   willen   dat   het   onderwijs   op   school,   maar   ook   thuis,   zo   goed   mogelijk   door   kan   gaan,   
echter   lesgeven   op   school   en   volle   aandacht   voor   de   kinderen   thuis   is   lastig.   
Hoe   organiseren   wij   dit?   
  

Leerkrachten   geven   de   lessen   in   de   unit   en   hebben   een   chromebook   geopend,   zodat   de   
kinderen   vanuit   thuis   mee   kunnen   kijken   en   de   les   kunnen   volgen.   
  

Kinderen   die   thuis   werken   kunnen   de   chat   gebruiken   of   hun   vragen   via   de   mail   stellen.   
Op   een   later   moment,   wanneer   de   leerkracht   tijd   heeft,   zal   zij/hij   de   vragen   beantwoorden.   
  

Het   is   niet   mogelijk   om   de   kinderen   die   thuis   werken   de   hele   dag   mee   te   nemen   in   het   
programma.   
Leerkrachten   geven   naast   rekenles,   spelling   en   taal   ook   het   begrijpend   lezen,   Kidsweek,   Blink   
Geïntegreerd   ,   De   Vreedzame   School   en   bijvoorbeeld   gym.   
Kinderen   die   thuis   werken   hebben   daarom   minder   aandacht   van   de   leerkracht.   
  

Het   is   fijn   wanneer   u   thuis   een   overzicht   hebt   van   de   momenten   waarop   uw   kind   kan   
inloggen   en   de   les   kan   volgen.   Hiervoor   zullen   de   leerkrachten   het   lesrooster   delen   op   
classroom.   
De   tijdvakken   met   een   kleur,   zijn   de   momenten   waarop   uw   kind   thuis   de   online   les   kan   
volgen.   
De   tijdvakken   die    géén    kleur   hebben,   zijn   de   momenten   waarop   uw   kind   thuis   kan   werken   
aan   de   opdrachten   van   Snappet   en   de   opdrachten   die   in   de   weektaak   staan   aangegeven.   
Vergeet   vooral   ook   niet   het   lezen   in   een   goed   boek   en   het   regelmatig   bewegen!   
Dat   zorgt   er   niet   alleen   voor   dat   we   fit   blijven,   maar   ook   positief.   
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Samen   houden   WIJ   het   vol!   
  

Wanneer   de   leerkracht   ziek   is   laten   wij   u   zo   snel   mogelijk   de   testuitslag   weten.   Kinderen   
werken   op   die   dagen   vanuit   huis   omdat   er   geen   invallers   te   vinden   zijn.   
  
  

Verder   maken   wij   u   nogmaals   attent   op   de   plein   afspraak.   Ouders   van   unit   2   komen   via   de   
achterkant   (kant   van   de   appartementen)   het   plein   op.   Op   het   andere   plein   zijn   geen   ouders   
maar   vangen   collega’s   de   kinderen   op.   
Super   dat   u   hier   als   ouders   rekening   mee   houdt.   Zo   kunnen   wij   zolang   mogelijk   ons   werk   in   
alle   gezondheid   doen   en   hoeven   er   niet   onnodige   units   dicht   i.v.m.   besmetting.     
Dat   komt   ons   allemaal   ten   goede!   
  

Team   Kindcentrum   WIJ   
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