
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJzer week 9 
(  1 maart t/m 5 maart) 

 
Belangrijke data 
Maandag 22 februari t/m 26 februari           Krokusvakantie 
Maandag 1 maart 2021                                  Schooldag !! 

 
Jarigen  
Woensdag 24 februari 2021    Sven Messemaker ( unit 4) 
                                                      Kyara Snippe (unit 4) 
Donderdag 25 februari 2021    Angelina Singh (unit 4) 
Maandag 1 maart 2021            Abdellah Aissati (unit 4) 
                                                      Deshon Westenburg (unit 2) 
 

 
 

Rapporten.  
Kinderen hebben na de lockdown tijd nodig om weer te wennen aan school en het 
schoolritme. De lockdown en de opstart nemen wij mee bij het schrijven van de rapporten. 
De kinderen van groep 1 t/m 7  krijgen daarom vrijdag 19 maart, i.p.v. volgende week, hun 
rapport mee naar huis. Kinderen van groep 8 hebben het OKR al mee gekregen met daarbij 
het schooladvies. De kinderen van groep 8 krijgen 19 maart wel een uitdraai van hun 
definitieve inschrijving + uitdraai methode- en cito toetsen. Ook de gesprekken n.a.v. de 
rapporten voeren we met uw kind en u in de laatste week van maart. De gesprekken in  
groep 8 zijn al geweest. 
We nemen tijdens de gesprekken de startpositie met u door en stellen de doelen vast die 
nog behaald gaan worden. 
De leerkracht van uw kind zal een intekenlijst via SchouderCom uitzetten waarop u kunt 
intekenen.  We bekijken nog of dit online of op school zal plaatsvinden. 
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Klankbordgroep  
Iedere unit heeft 2 ouders die met Dolly in gesprek zijn over het thuisonderwijs. Mocht u 
input hebben dan kunt u contact opnemen met Dolly. Ook wanneer u een andere keer wilt 
deelnemen aan een klankbordgesprek directie@kindcentrum-wij.nl.  
 
Trinamiek vindt het belangrijk dat scholen zich bewust zijn van de ouderbetrokkenheid. 
Kindcentrum WIJ wil ouders actief betrekken om samen de ontwikkeling van de kinderen te 
ondersteunen, zowel thuis als op school. 
 
Door met ouders van alle units regelmatig in gesprek te gaan, kan iedereen een actieve 
bijdrage leveren. We houden een gelijkwaardig gesprek en staan open voor 
verbetersuggesties.  
 
Wanneer alle gesprekken zijn geweest laten wij u via de WIJzer weten wat de algemene 
indruk is van het thuiswerken en  
 
Kinderraad 
Vandaag is de Kinderraad weer bijeengekomen. 
Wat vonden zij van het thuiswerken? 
 
De 2e keer thuiswerken ging fijner dan de eerste keer. Het was fijner omdat we de 1e keer echt 
alles zelf moesten uitzoeken. 
Vaste pauzes waren fijn omdat iedereen dan op dezelfde tijd vrij is en kan afspreken. 
De lessen waren nu fijner omdat je de hele dag in de meet zat. Net alsof je in de klas zat! 
We hadden nu een computer en alles dus bij elkaar , werk en je rooster en je weektaak. 
De uitleg was ook goed en de lessen die werden gegeven. De leerkrachten hebben echt heel 
erg goed hun best gedaan. We konden vragen stellen maar ook aan onze ouders die toch thuis 
waren! Dat was gewoon makkelijker anders moet je op je beurt wachten. 
Op verschillende plekken werd er gewerkt. De een in de woonkamer en de ander op zijn/haar 
eigen slaapkamer. Van het geluid hadden de kinderen geen last omdat zij zich afsluiten. Ze 
zetten het geluid wat zachter. De microfoon moest namelijk wel aanblijven omdat je anders de 
juf of meester niet hoort. 
Tip zou zijn dat deze uit kan en de meester of juf even in de chat aangeeft dat er weer wat 
gezegd wordt. 
Het werken lukte zelfstandig en op het werk kregen we feedback. Het werd allemaal 
afgetekend. Bijvoorbeeld als je niet online was of als je het werk nog niet af had. We hebben 
echt iets geleerd omdat de lessen doorgingen, zelfs de toetsen konden gemaakt worden. 
Rekenen kan je dan wel met rekenmachine doen maar daar heb jij jezelf mee. 
Iedere dag werd er afgesloten met een leuk spel. 
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Vanuit de units 
WIJ spreekt niet van achterstanden maar kijkt naar 
het kind! 
Waar staan we na het thuiswerken en welke 
doelen willen we nu gaan halen? Hoe willen we 
groeien? 
 
De afgelopen week hebben we vooral hart voor 
elkaar gehad en de regels en afspraken herhaalt. 
De veiligheid en het sociaal- en emotioneel 
welbevinden staat vooral nu bij ons voorop! 
In de groepen hebben we de lessen uit de methode 
De Vreedzame School opgepakt en zijn we gestart 
met het schoolbreed thema BOUWEN uit de 
methode Blink Geïntegreerd. Iedere groep werkt op 
eigen niveau opdrachten uit in het thema BOUWEN. Vooral het samenwerken en de 
groepsopdrachten staan in iedere unit centraal. 
 
Class dojo’s. Het is wennen op school en we moeten weer wennen aan elkaar. We vinden het 
belangrijk dat kinderen positief benaderd worden en elkaar positief benaderen. Daar groeien 
we van! Daarom werken wij in iedere unit met opstekers. Als groep kunnen de kinderen 
dojo’s verdienen. De klas stelt een klasdoel aan het begin van de week die zij willen behalen. 
Ook spreken de kinderen met elkaar af welke activiteit hieraan gekoppeld mag worden als 
beloning voor de groep. Zo zorgen wij dat er een goede sfeer is in de groep, binnen de unit en 
op school!  
 
Wall of Fame 
 
Vanuit Fit4Talent 
Studiebegeleiding voor ieder kind!  
Kindcentrum WIJ vindt het belangrijk dat ieder kind een extra kans krijgt. Het ene kind krijgt 
vanuit thuis meer begeleiding dan het andere kind en daarom heeft WIJ Fit4school en 
Fit4talent binnen het kindcentrum als partner. 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Jacqueline Koster en ik ben eigenaar van Fit4school-Fit4talent 
in de bibliotheek. Ik heb onderwijskunde gestudeerd en jarenlang gewerkt in 
het onderwijs en bedrijfsleven. 
Onze missie is: Wij maken goede studiebegeleiding voor iedereen mogelijk. 
Iedereen is bij ons welkom!  
Ben je nieuwsgierig? Kom gewoon eens langs! De komende maanden  
vind je onze ervaren en leuke collega’s ook op jullie mooie kindcentrum;  
Kindcentrum WIJ!   
www.fit4school.nu  www.fit4talent.nu  
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Mijn naam is Coby Uphof en de komende tijd 
ben ik op donderdag bij jullie prachtige  
kindcentrum aanwezig om kinderen te 
begeleiden met o.a. rekenen, spelling, taal en 
lezen. Ik ben heel lang leerkracht geweest op 
een basisschool in de groepen 3, 4, 5, 6 en 7.  
Na al die jaren voor de klas werk ik nu voor 
Fit4School- Fit4talent en vind ik het heel leuk 
om één op één met kinderen te kunnen 
werken. Ik woon in Vianen en ben ook graag in 
de tuin bezig. Mijn hobby is het schilderen met 
acrylverf.  

 

 
Mijn naam is Bo Donners, ben 24 jaar en 
woon in IJsselstein. Ik werk nu een jaar bij  
Fit4school-Fit4talent en daarnaast studeer 
ik Chinees. Ik hou van reizen en heb zelfs 
een aantal jaar in het buitenland gewoond. 
Ik vind het hartstikke leuk om bij jullie op 
school leerlingen te begeleiden op de 
maandag- en dinsdagmiddag. Ondersteun 
dan leerlingen bij begrijpend lezen en 
rekenvaardigheid.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Liesbeth van Rooijen. Samen 
met mijn man Ronald, zoon Kjeld, dochter 
Julie, hond Dino en twee grijze katers, 
woon ik in IJsselstein. Ik spreek 5 talen en 
houd ook erg van zingen en piano spelen. 
Ik werk al bijna 5 jaar bij 
Fit4School-Fit4Talent en vind het erg leuk 
om bij jullie op school leerlingen te 
begeleiden. Jullie kunnen mij tegenkomen 
op de woensdag- en donderdagmiddag. 
Groetjes Liesbeth 
 

 

Team kindcentrum WIJ 
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