
  
  
  
  
  
  
  
  
  

WIJzer   week   36   
(maandag   6   september   /m   vrijdag   10   september   2021)   
  

Belangrijke   data   
  

Jarigen   
  

De   verjaardagen   staan   weer   voor   de   deur,   gezellig!   
Als   school   vinden   wij   het   belangrijk   dat   er   niet   te   veel   uitgedeeld   wordt.   Het   
is   de   bedoeling   dat   de   jarige   1   gezonde   traktatie   uitdeelt   in   de   groep.   
Denk   hierbij   aan   een   fruitspiesje,   popcorn,   koekje,   rozijntjes.     
Meer   gezonde   ideeën   kunt   u   vinden   op   bijvoorbeeld   Facebook,    Pinterest   en   
op   de   site   bij    Voedingscentrum   

  
  
Woensdag   8   september    Riham   Elgioin   (unit   4)   
Zaterdag   11   september Mikëail   Kurdal   (unit   3)   

  
Hallo!   
  

De   kop   is   eraf!   Heerlijk   om   iedereen   weer   terug   te   zien!   
Alsof   we   niet   zijn   weggeweest,   de   kinderen   hebben   het   ritme   snel   weer   opgepakt   en   kennis   
gemaakt   met   elkaar.   
Voor   sommige   kinderen   was   het   een   start   in   een   andere   unit.   
Om   elkaar   nog   beter   te   leren   kennen   en   een   prettige   sfeer   te   realiseren   houden   we   vrijdag   24   
september   een   unit   dag   waarop   we   allemaal   leuke,   gezellige   activiteiten   houden.   
Komt   u   ook   helpen   ?   
  

Ouderhulp   
  

Heeft   u   op   de   ouderhulplijst   al   een   leuke   activiteit   gevonden   waar   u   zich   voor   op   gaat   geven?   
Tijdens   de   informatiemiddagen   van   14   en   16   september   zullen   de   lijsten   overal   hangen.   
Teken   dus   snel   in!   
Ook   kunt   tijdens   deze   middagen   aangeven   of   u   in   de   groepsapp   wilt.   Altijd   goed   om   snel   een   
vraag   te   kunnen   stellen   en   snel   een   reactie   terug   te   kunnen   krijgen!   
De   appgroep   is   van   ouders   en   voor   ouders.   Leerkrachten   maken   geen   deel   uit   van   deze   groep.   
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https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/traktaties-en-kinderfeest.aspx.


Ouderbijdrage   2021-   2022   
  

We   hopen   dit   schooljaar   weer   veel   activiteiten   te   kunnen   organiseren   en   daarom   ontvangt   u   
binnenkort   weer   een   factuur   voor   de   ouderbijdrage.   
Hoe   meer   ouders   deze   vrijwillige   bijdrage   betalen,   hoe   meer   er   mogelijk   is   om   er   voor   te   zorgen   
dat   kinderen   met   plezier   naar   school   gaan   en   leuke,   leerzame   activiteiten   kunnen   doen.   
We   rekenen   daarom   op   uw   bijdrage   en   hulp!   
  

Sam&   voor   alle   kinderen   
  

Alle   kinderen   moeten   mee   kunnen   doen   met   leeftijdsgenoten.   Sam&   springt   bij!   
  

Praten   over   het   hebben   van   minder   geld   is   belangrijk,   want   veel   mensen   weten   niet   dat   er   hulp   
beschikbaar   is.   Ons   samenwerkingsverband,   bestaande   uit     Leergeld   Nederland ,     Jeugdfonds   
Sport   &   Cultuur ,     Stichting   Jarige   Job    en     Nationaal   Fonds   Kinderhulp ,   zet   zich   in   voor   deze   
kinderen   en   jongeren!   Zie   onderstaande   link   
https://www.facebook.com/samenvoorallekinderen   
  

Unit   dag   
  

Op   vrijdag   24   september   organiseren   wij   een   Unit   Dag.   Deze   dag   staat   in   het   teken   van   
groepsbinding.   De   kinderen   zullen   dan   deelnemen   aan   verschillende   workshops,   die   gegeven   
worden   door   leerkrachten   en   ouders.   Om   deze   dag   tot   een   succes   te   maken   hebben   we   uw   hulp   
nodig.   De   workshops   duren   30   of   60   minuten   lang.   
Vindt   u   het   leuk   om   te   koken,   te   schaken,   te   dansen,   muziek   te   maken,   proefjes   en   experimenten   
te   doen   of   heeft   u   een   ander   leuk   voorstel?   Of   wilt   u   bij   een   workshop   komen   helpen?     
Geef   u   dan   vóór   17   september   op   bij   juf   Larissa   via   SchouderCom.     
  

Workshopronde   1 :   09.00   tot   10.00   uur   
Workshopronde   2 :   10.30   tot   11.30   uur   
  

WIJ   Doorgeefwinkel   

Voor   wie   belangstelling   heeft:     

Vanaf   maandag   6   september   kunt   u   weer   een   kijkje   
nemen    in   de   etalage   van   de   WIJ   Doorgeefwinkel!     
De   winkel   is   open   van   14   uur   tot   16   uur   op   maandag   
t/m   vrijdag.   
  
  
  

Team   Kindcentrum   WIJ   

2   
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