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WIJzer week 22 
(maandag 31 mei t/m vrijdag 4 juni) 

 

Belangrijke data 
 
X                                            

 
Jarigen 
 
Zondag 6 juni  Veerle van Kippersluis (unit 2)  
 
 
 
 
 
 
 

 

Nationaal Programma Onderwijs 
 
Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs 

tijdens en na corona. 

Ongeveer € 5,8 miljard uit het Nationaal Programma Onderwijs gaat naar voorschoolse 
educatie, basisscholen en middelbare scholen. Zij kunnen hiermee leerlingen en leerkrachten 
helpen om leervertragingen en andere problemen tijdens en na de corona crisis aan te 
pakken. 
Volgende week woensdag en donderdag overleggen alle schooldirecteuren van Trinamiek 

over hoe de scholen van Trinamiek dit in gaan zetten. Dolly zal daarom woensdag en 

donderdag afwezig zijn. 

Wanneer ons plan klaar is zal dit naar de MR gaan, waarna het na goedkeuring met u 

gedeeld wordt. 
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Avondvierdaagse 
 

Met pijn in het hart hebben wij moeten besluiten dat de Avondvierdaagse IJsselstein, die 
gepland stond voor  31 mei t/m 3 juni 2021, niet doorgaat. De coronapandemie en de daarbij 
geldende maatregelen maken het voor ons onmogelijk om een veilige Avondvierdaagse te 
organiseren.  
Het is een grote teleurstelling dat het populaire IJsselsteinse wandelevenement voor het 
tweede jaar op rij niet door kan gaan en we kunnen ons voorstellen dat velen dit gevoel met 
ons zullen delen. Maar gezondheid gaat voor, we zullen ons nog een tijdje aan de 
maatregelen moeten houden.     
 
Of er in 2022 een avondvierdaagse gehouden gaat worden is nog onbekend.  
Uiteraard houden wij u op de hoogte.  
 
Pas goed op uzelf en op elkaar!  
 
Organisatie Avondvierdaagse IJsselstein.  
 

Korfbal 
 

Zoals iedereen misschien al een klein beetje verwachtte; het schoolkorfbaltoernooi gaat dit 
jaar niet door! We verplaatsen het toernooi naar volgend jaar april. 
Maar helemaal voorbij laten gaan willen we het toch ook weer niet en daarom organiseren 
we op zaterdag 12 juni een dag met allerlei korfbal- en samenwerkingsspelletjes. Iedereen 
kan en mag meedoen, alleen of samen met klasgenootjes. Geheel volgens de corona 
maatregelen natuurlijk! De kleuters kunnen hierbij nu ook meedoen. Zouden jullie dit onder 
de aandacht willen brengen bij jullie kinderen? 
We hopen er een gezellige dag van te kunnen maken! 
 

KV Fortissimo 
Schoolkorfbalcommissie 
 

Bureaubegaafd 
 

Wij zijn blij dat Daphne Vis ons op school komt ondersteunen . 
 
Naast het begeleiden van groepjes kinderen, dat georganiseerd 
wordt door o.a.Juf & Mees en Fit4Talent, zal ook 
Bureaubegaafd kinderen individueel en in groepjes gaan 
begeleiden. Daphne start volgende week met een groep van 8 
kinderen. 
Naast het begeleiden van kinderen op scholen organiseert 
Daphne ouderbijeenkomsten en de peergroep in De Huiskamer van IJsselstein. 
Op vrijdag 25 juni organiseert Daphne van 16.00 tot 16.45 uur een kennismakingsmoment in 
De  Huiskamer van IJsselstein. U kunt uw zoon of dochter hiervoor aanmelden door een 
mailtje  te sturen naar bureaubegaafd@online.nl.  
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Meester Pim 

Meester Pim zal vanaf volgende week  

 

 

Wall of Fame 

Deze week zetten wij juf Hanneke in ‘t zonnetje. Vandaag is juf 
Hanneke met zwangerschapsverlof gegaan. Nu heerlijk genieten 
en je voorbereiden op de komst van de baby! 

Juf Inge en juf Jolanda gaan er nog mooie weken van maken en 
het schooljaar met de kinderen goed afsluiten! 

 

Team Kindcentrum WIJ 


