
  
  
  
  
  
  
  
  
  

WIJzer   week   16   
(maandag   17   april    t/m   vrijdag   21   april)   
  

Belangrijke   data   
  

Maandag   12   april   2021                  Ramadan   t/m   11   mei   
Maandag   19   april   2021                  Theorie   verkeersexamen   
Woensdag   21   april   2021                Klankbord   
                                                          Fiets   examen     
Donderdag   22   april   2021               Kinderraad   
Vrijdag   23   april   2021                      Begin   van   de   meivakantie   tot   maandag   10   mei   2021   
  
  

Jarigen   
  

Donderdag   22   april   2021    Jme   Broekman   (unit   4)   
Vrijdag   23   april   2021    Chelsea   van   Dun   (unit   3)   
  
  
  

Corona   
Helaas   hebben   twee   kinderen   in   unit   4   corona.   De   kinderen   uit   hetzelfde   gezin   zijn   dinsdag   
voor   het   laatst   op   school   geweest.   
Daarom   zal   iedereen   binnen   unit   4   zondag   een   test   moeten   doen.   
Maandag   en   dinsdag   blijft   unit   4   dicht   en   volgen   alle   kinderen   online   de   lessen.   
Wanneer   wij   alle   testuitslagen   binnen   hebben   zullen   we   u   verder   informeren   over   de   
mogelijkheden   voor   de   rest   van   de   week.   
  

Klankbord   
  

Onderwerp   voor   het   contactmoment   wordt    Het   Suikerfeest!   
Kunt   u   mij   iets   vertellen   over   deze   traditie   en   viert   u   zelf   het   suikerfeest,   dan   maak   ik   graag   
met   u   een   afspraak   voor   een   kleine   wandeling   om   hierover   te   kunnen   praten.   
Wat   kan   er   op   school   en   is   corona   proef   ?     
Als   modern   kindcentrum   vinden   wij   het   belangrijk   om   ook   dit   feest   samen   te   vieren!   Veel   van   
onze   kinderen   houden   Ramadan   en   vieren   dit   feest.   
Graag   even   doorgeven   aan   Dolly   directie@kindcentrum-wij.nl   
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Klassenouder   
  

In   het   Klankbord   kwam   naar   voren   dat   het   fijn   is   wanneer   er   een   appgroep   komt   voor   de   
ouders   van   de   klas.   De   klassenouder   gaat   deze   nu   opzetten.   U   kunt   het   bij   de   leerkracht   
aangeven   als   u   wilt   deelnemen   aan   deze   groepsapp,   zodat   deze   na   de   meivakantie   in   kan   
gaan.     
Voor   de   groep   van   juf   Hanneke   zijn   wij   nog   op   zoek   naar   een   klassenouder.   De   andere   
klassen   zijn   voorzien.   
  

Planeet   in   Actie   

De   afgelopen   weken   heeft   groep   8   hard   gewerkt   aan   het   project   Planeet   in   Actie.   Zij   
moesten   meedenken   over   problemen   rondom   klimaatverandering,   eten   voor   de   toekomst   en   
afval.   Afgelopen   donderdag   hebben   zij   hun   pitch   voor   de   groep   gehouden.   Erg   leuk   om   te   
zien   hoe   de   kinderen   meedenken   om   de   planeet   mooier,   schoner   en   groener   te   maken.   Zij   
hebben   van   gastdocent   Remko   Robijn   het   certificaat   'Actievoerders   voor   onze   planeet'   
gekregen.     

  

Team   Kindcentrum   WIJ   
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