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WIJzer week 47 
(maandag 22 november t/m vrijdag 26 november 2021) 

 

Belangrijke data 
x 
 
 

 
  

Jarigen 
Zaterdag 27 november Lauren van den Beld (unit 4) 
Zondag 28 november  Juf Annelies 
 

 
 
 

 
 
 

 
Schoen gezet 
 

Op woensdag 17 november hebben alle kinderen in Kindcentrum WIJ hun schoen gezet. 
De volgende dag zat er een lekkere lekkere mandarijn en pepernoten in de schoen. In unit 4 
was dit erg spannend. Daar leek het erop dat Piet alleen mandarijnen in schoenen had gestopt. 
Na luid gezongen te hebben waren er ook pepernoten voor de kinderen in unit 4! 
 
 

Unit onderwijs 
 

Heerlijk om weer een stap te kunnen maken en 
groepsdoorbrekend met elkaar te leren en plezier te 
maken! Na een geweldige opening van het thema 
Hollands Glorie zijn de workshops weer van start gegaan. 
De kinderen kunnen u thuis vast vertellen wat ze gedaan 
hebben en bij wie zij in de groep zaten… 
Buitengewoon leren. Dat doen we op WIJ! 
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Corona update 
 
Fijn om nog steeds veel kinderen op school les te kunnen geven! 
Een aantal scholen in IJsselstein heeft alweer klassen naar huis moeten sturen omdat er te veel 
kinderen en/ of collega’s corona hebben. Twee scholen zijn zelfs al helemaal dicht. 
We hopen dat WIJ de dans ontspringt! 
 
Wel merken we dat er steeds meer kinderen een aantal dagen vanuit huis les volgen. Dat gaat 
goed omdat wij werken met Snappet. 
Kinderen volgen de lessen en hebben zicht op hun eigen ontwikkeling en de doelen die zij al 
behaald hebben en nog kunnen halen. 
Na schooltijd kijken collega’s het werk van de kinderen na die vanaf huis hebben gewerkt en 
geven feedback en/ of beantwoorden vragen.  
Helaas is het namelijk topsport om les te geven in de groep en ook de interactie met de 
kinderen thuis te hebben tijdens schooltijd. We doen ons best en zullen per dag kijken wat de 
mogelijkheden voor de dag van morgen zijn. 
Via Schoudercom wordt u op de hoogte gehouden. 
Over een extra week thuis werken na de kerstvakantie is nog geen definitief besluit genomen. 
Maar WIJ is voorbereid! En zorgt er natuurlijk ook dan weer voor dat de lessen door kunnen 
gaan. 
 

U-Pas 
 

Wist u dat… 
De U-Pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen. Deze pas zorgt ervoor dat 
iedereen mee kan doen met verschillende activiteiten op het gebied van sport en cultuur. 
De pas loopt van 1 juli tot 30 juni het jaar erop en moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. 
Ook op school moet u deze pas jaarlijks laten zien als u de ouderbijdrage wilt betalen. Wij 
maken hier een kopie van en betalen daar leuke activiteiten van 
zoals leuke Sint cadeautjes en rijke workshops. Zo wordt het 
leren leuker en dragen we allemaal ons steentje bij. 

 
Winnaar Bram 
 

De 2 vrijkaartjes voor de voorstelling in Pantalone  
“Geen plek voor Sinterklaas” zijn gewonnen door Bram. 
Bram van harte gefeliciteerd, wij wensen je veel kijkplezier. 
 

 

 

 

 

 

Team Kindcentrum WIJ 


