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WIJzer week 48 
(maandag 29 november t/m vrijdag 3 december 2021) 

 

Belangrijke data 

Donderdag 2 december           MR vergadering online 19.30 uur 
Vrijdag 3 december   Sinterklaasfeest 
 
 

 
  

Jarigen 

Dinsdag 30 november  Jan Leijendekkers (unit 2) 
Vrijdag 3 december  Anas Ghala (unit 4) 
 

 
 
 

 
 

 

Corona update 

Corona hebben we als school nog goed buiten weten te houden. Iedere dag is het kijken 
hoeveel kinderen aanwezig zijn en welke kinderen thuis de lessen volgen. Ook deze week is dit 
goed gegaan. Wat zijn er weer veel doelen behaald en is er op school en thuis hard gewerkt! 
Complimenten!  

We zijn blij dat het onderwijs door kan gaan, Buitengewoon! Stichting Leergeld heeft ons 
daarom 10 laptops aangeboden. Zij vinden dit zo enorm belangrijk en zien dat WIJ hierin erg 
vooruitstrevend in is. Daar zijn WIJ trots op! En doen WIJ samen! 

Vanavond is de volgende persconferentie. Maar voor nu alvast wat afspraken op een rij voor 
WIJ; 

- Kinderen van unit 4 en volwassenen dragen een mondkapje in de gangen en centrale 
ruimtes, 

- in de ochtend wassen we allemaal onze handen bij binnenkomst, 
- handen wassen we regelmatig gedurende de dag, 
- de deurklinken en toiletten worden dagelijks extra schoon gemaakt, 
- we houden, daar waar kan, 1,5 meter afstand.  
- externe partners en ouders zijn welkom maar beperken wij als dit mogelijk is, 
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- lesgeven in de klas gaat zo veel mogelijk door, 
- online lessen kunnen gevolgd worden, 
- kinderen die thuis zitten kunnen na schooltijd contact leggen met de leerkracht als dit 

nodig is, 
- de school is vanaf 17 uur gesloten. 

Wanneer we een aanvulling hebben dan laten we u dit weten. 

Vanuit Kind & Co 

Hier op de Peuteropvang van Wij zijn wij begonnen met het thema Sinterklaas. 

We hebben al verschillende activiteiten rond dit thema  
gedaan zoals, pietenmutsen kleuren, Pietengym met 
Bas van Monkey Moves waar ze een echt 
Pietendiploma mee hebben verdiend.  

We zingen Sinterklaasliedjes en er zat zelfs wat lekkers 
in de schoenen van de kinderen. 

Ook gaan we nog pepernoten bakken en Sinterklaas 
vieren, wie weet heeft de Sint wel kadootjes 
meegenomen...... 

 

Team Kindcentrum WIJ 


