
 WIJzer week 40 
 (maandag 4 oktober t/m vrijdag 8 oktober 2021) 

 Belangrijke data 
 Maandag 4 oktober  Start van de  Kinderboekenweek 
 Dinsdag 5 oktober  Studiedag. De kinderen zijn de hele dag vrij!!! 

 Jarigen 
 Maandag 4 oktober  Wael Bouabdellaoui (unit 2) 
 Donderdag 7 oktober  Hajar Benamar (unit 4) 

 Ontruiming 
 Op woensdag 29 september hebben wij een ontruimingsoefening gehad. Alle kinderen liepen 
 met hun juf of meester snel naar buiten waar ze verzamelde op parkeerplaats van de New 
 Testament Church. De ontruiming verliep soepel. Het is goed om dit te oefenen zodat iedereen 
 weet wat er van hem/ haar verwacht wordt. Binnen 2. 27 minuten was Kindcentrum WIJ leeg! 

 Corona 
 Hier weer even een update. Om rustig de dag te kunnen starten verwelkomen wij de kinderen op 
 het plein. Samen met de kinderen lopen de collega’s naar binnen. 
 Als ouders kunt u de collega’s weer ‘live’ benaderen op het plein voor- en na schooltijd. 
 Activiteiten zullen ook weer plaats kunnen vinden in en om de school dus geef u alstublieft weer 
 op om te komen helpen! We houden de activiteiten klein zodat er niet te veel mensen in de 
 school zijn maar het is weer fijn om elkaar te kunnen ontmoeten! 
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 De week van de Opvoeding 
 De Week van de Opvoeding is in de week die 
 maandag 4 oktober start. In deze week biedt Jeugd Preventie 
 IJsselstein een viertal  activiteiten aan. 

 Maandag 4 oktober: Zelfvertrouwen bij kinderen stimuleren 
 (Webinar) 
 Woensdag 6 oktober: De band met je kind na een scheiding 
 (Webinar) 
 Donderdag 7 oktober: Verliefdheid, seks en relaties bij pubers 
 (Live bijeenkomst bij het Cals College) 
 Dinsdag 12 oktober: online-introductieavond over de parenting 
 cursus van Alpha Parenting  van 20.00-21.00 uur. 

 Opgeven kan via jeugdpreventie.sdebie@stichting-pulse.nl 

 Verteltas 
 Afgelopen woensdag was de eerste bijeenkomst 
 van de Verteltas. De Verteltas  biedt mogelijkheid 
 voor ouders om op een speelse wijze de 
 woordenschat, het taalbegrip en het taalgebruik te 
 bevorderen.  Elke Verteltas vertelt zijn eigen 
 verhaal. Het is een tas met een schat aan 
 materialen die op verschillende manieren gebruikt 
 kunnen worden. In de groepen maar ook thuis! Bij 
 een prentenboek wordt spelmateriaal bedacht en 
 gemaakt door ouders voor kinderen. Bent u 
 creatief en vindt u het gezellig om te komen 
 helpen? 
 Dit kan op vrijdag 12 november om 12.30 uur en vrijdag 19 november om 12.30 uur. 

 Flyer van WIJ 
 Wij zijn op zoek naar ouders die ervaring hebben met het maken van flyers. Als Kindcentrum 
 willen we reclame maken voor onze mooie school. Steeds meer ouders en partners maken een 
 afspraak voor een rondleiding omdat zij zulke tevreden geluiden en mooie verhalen horen in de 
 wijk. We willen hier meer bekendheid aan gaan geven.De flyers verspreiden we dan om nog 
 meer ouders en kinderen enthousiast te maken. 

 Team Kindcentrum WIJ 
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