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WIJzer week 46 
(maandag 15 november t/m vrijdag 19 november 2021) 

 

Belangrijke data 
 
Zaterdag 13 november 2021      Intocht van Sinterklaas 
Woensdag 17 november 2021   Schoenzetten 

 
  

Jarigen 
-- 

       
 
 
 

Sinterklaas 
 

Schoen zetten 

Op woensdag 17 november mogen alle kinderen in Kindcentrum WIJ hun schoen zetten. De 
kinderen nemen dan een extra schoen mee die op school mag blijven!! Donderdag gaan we 
dan kijken of er iets in is gedaan, spannend! 
 

Sinterklaasvoorstelling  
Deze leuke voorstelling “Geen plek voor Sinterklaas ?”, is voor kinderen van groep 1 t/m groep 4 
en wordt gehouden in Theater Pantalone in IJsselstein. Natuurlijk wachten we vanavond de 
persconferentie af, maar Kindcentrum WIJ heeft 2 kaarten voor zondag 28 november om 15.00 
uur. 
 
Wil jij in aanmerking komen voor de 2 vrijkaartjes maak dan een mooie Sinterklaas tekening en 
lever deze in vóór woensdag 17 november bij Dolly of Irma.  
In de volgende Wijzer maken we de uitslag bekend. 
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Geen plek voor Sinterklaas?                                             
Vrolijke voorstelling met Sinterklaas en Pieten 
Sinterklaas en zijn Pieten wonen in Nederland in het Pietenhuis. 
Omdat het huis de rest van het jaar leegstaat, verhuurt de makelaar het huis aan tijdelijke 
bewoners. Het huis moet natuurlijk weer leeg zijn als de pakjesboot in de haven heeft 
aangelegd. 
Sinterklaas gaat met de Pieten, na de boottocht vanuit Spanje, naar het Pietenhuis toe. 
Maar dan blijkt dat er een fout gemaakt is. 
Er woont een Noors gezin in het huis, omdat de vader tijdelijk in Nederland werkt. 
Waar moeten Sinterklaas en de Pieten nu naar toe? 
De makelaar die het huis heeft verhuurd wil niet meewerken. Zal er een oplossing komen?                                                 
 
Corona update 

 

Vanavond om 19.00 uur is de persconferentie. Binnen het Kindcentrum zijn wij alert op de 
hygiëne en gaan we vanaf volgende week weer extra letten op het houden van 1,5 m afstand 
(geldt voor volwassenen onder elkaar) en het handen wassen. Wanneer we verdere maatregelen 
gaan nemen, brengen wij u hiervan op de hoogte via de mail. 
Blijf alert op klachten! 

 
Kamp groep 8 
 

Het kamp van groep 8 is verplaatst naar woensdag 1 juni t/m vrijdag 3 juni 2022. 
Daarna hebben zij een extra lang weekend om bij te komen van het kamp. 
Dat komt doordat juf Patricia examen doet en talentcoach wordt! 
 

De week tegen kindermishandeling 
 
Het thema van dit jaar is “dichterbij dan je denkt”. 
Kindermishandeling is een hardnekkig probleem waar 
we dagelijks bij stilstaan maar zeker in de week tegen 
kindermishandeling.  
We brengen dit ook bij u onder de aandacht omdat we 
dit samen de kop in kunnen drukken! 
Iedereen kan als hij zich zorgen maakt over een kind 
(anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis 
(0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar).  
 

Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432 en via de 
chat; elke dag van 11.00 tot 21.00 uur). 
Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor 
het omgaan met vermoedens van kindermishandeling.  

Kijk ook op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl 

 

Team Kindcentrum WIJ 

 


