
 WIJzer week 49 
 (maandag 6 december t/m vrijdag 10 december 2021) 

 Belangrijke data 
 - 

 Jarigen 
 Woensdag 8 december  Rihaam Andichi (unit 4) 
 Vrijdag 10 december  Ties van Zantwijk (unit 4) 

 December 
 Een nieuwe maand is van start gegaan. Goed om weer even balans op te maken en trots te zijn 
 op alles wat we bereikt en gedaan hebben. 
 Wij, als team, kijken regelmatig terug op ons jaarplan en nemen u daar graag in de maand 
 december even in mee. 

 Passend onderwijs 

 Bij kindcentrum WIJ vinden wij het belangrijk dat ieder kind 
 ten opzichte van zichzelf groeit. Dat ieder kind zicht krijgt 
 op zijn/haar kwaliteiten, talenten maar ook zicht krijgt op 
 valkuilen. Van daaruit stellen we doelen om onszelf te 
 verbeteren en te leren. Inclusief onderwijs betekent voor 
 ons  passend onderwijs  voor ieder kind! 
 Ook het werken in de workshops zien wij als extra kans om 
 talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen. 
 In de workshop dans ontdekken we bijvoorbeeld onze eigen 
 capaciteiten en leren we onze grenzen te verkennen. 
 We zien dat dit voor iedereen verschillend is en hebben respect voor elkaar. 
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 Om ieder kind uit te kunnen dagen hebben we als team een training gevolgd zodat we de juiste 
 denkvragen stellen. Zo spreken we de verschillende kennisniveaus aan. 

 Daarnaast heeft Juf Daphne het eerste traject voor de projectgroep afgesloten. Kinderen leerden 
 hun doelen te stellen, opdrachten te bedenken waarmee ze hun doel willen behalen, uit de 
 leerkuil te komen om er in de unit mee verder te gaan. 

 Schoolklimaat 

 Om  het schoolklimaat  te verbeteren zijn er bezoeken  afgelegd door Dolly. Als collega’s vinden 
 wij het belangrijk om te reflecteren op ons handelen. Na de bezoeken wordt er een gesprek 
 ingepland waarin de collega en de directeur elkaar feedback geven en ontwikkelpunten 
 opstellen. 

 Unitonderwijs 

 Binnen het  unitsonderwijs  is het belangrijk om een 
 doorgaande lijn neer te zetten om zo kwaliteit te borgen. In 
 iedere unit maken we gebruik van weektaken. De kinderen 
 kunnen hierin terugvinden wat de opdrachten zijn die af 
 moeten en uit welke opdrachten ze kunnen kiezen. De 
 kinderen leren hiermee verantwoordelijkheid en 
 eigenaarschap te nemen en worden door de collega’s hierin 
 begeleidt. 
 Als team willen we de komende maand gebruiken om de 
 doorgaande lijn van de weektaken uit te werken. We zorgen 
 ervoor dat dit vanaf groep 1 t/m 8 in een vloeiende lijn op 
 elkaar aansluit. 
 De ateliers/workshops staan nog steeds in het thema 
 Hollands Glorie. Zo hebben we vandaag verstoppertje gespeeld in de unit en met elkaar het 
 Sinterklaasfeest gevierd! 

 Sinterklaas op school 
 Sinterklaas heeft ons vanmorgen een bezoek gebracht! Hij kwam met 
 twee pieten. 
 In unit 2 en 3 hebben de pieten een leuk cadeautje en pepernoten 
 uitgedeeld. 
 In unit 4 hebben de kinderen mooie surprises voor elkaar gemaakt. 
 Dankzij de ouderbijdrage hebben we dit feest kunnen organiseren! 

 Heeft u ook uw steentje bijgedragen en de ouderbijdrage betaald? Wij 
 willen u dan heel hartelijk danken. 

 Ouderbijdrage 
 Jaarlijks wordt de vrijwillige ouderbijdrage geïnd waarmee wij feesten en andere activiteiten 
 kunnen organiseren. Na het gezellige Sinterklaasfeest gaan we de volgende activiteit 
 organiseren: Kerst. 
 Mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald hebben maar alsnog willen betalen, dan kunt u dit 
 doen door de ouderbijdrage zelf over te maken of een beroep te doen op de U-pas. 
 Stichting Leergeld helpt u graag wanneer de kosten voor u te hoog zijn. 
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 Corona update 
 Trots zijn wij op de kinderen van unit 4. Het is enorm fijn dat kinderen open staan om een 
 mondkapje te dragen in de gangen. Voor de leerkrachten blijft het zo veilig en prettig om te 
 werken. We willen er natuurlijk samen voor zorgen dat we de school zo lang mogelijk open 
 kunnen houden! 

 Zelftesten 

 De zelftesten zijn onderweg voor kinderen van unit 4. Vier testen per kind. Wanneer deze binnen 
 zijn hoort u hier meer over.  De school zal voldoende krijgen voor de komende twee weken. Voor 
 de kerstvakantie is er een tweede levering. 

 Sterk door Rots en water 
 Rots en Water is een Nederlands programma dat is ontwikkeld voor het begeleiden van jongens 
 en meisjes in een leeftijdscategorie van 4 jaar tot 18+. 
 Kinderen worden niet geboren met zelfbesef, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden, maar wel 
 met de mogelijkheid om deze te ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk dat wij 
 ouders/verzorgers, onderwijs en maatschappij zich daar bewust van zijn. Wij kunnen de 
 kinderen een stukje van deze positieve sociale vaardigheden bijbrengen. Het Rots en Water 
 programma is hier een goede training voor. Het kan kinderen goed helpen bij het weerbaar 
 (Rots) en sociaal vaardig (Water) worden. 
 Rots en Water is een psychofysieke training. Psychofysiek werken betekent dat je via fysieke 
 (actieve) oefeningen en spelenderwijs positieve sociale vaardigheden aanleert. Het spel en 
 fysieke oefeningen gaan samen met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. 
 Klik op de link voor de brochure 
 ttps://drive.google.com/file/d/1MeND7GA1j9BV29mjdj6kylyGdJcCbeYK/view?usp=sharing_eil_ 
 dm&ts=61a87d4f 
 Voor nog meer informatie kunt u een kijkje nemen op website  www.sterkdoorrotsenwater.nl  . 
 Bij vragen kunt u  telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen naar 
 info@sterkdoorrotsenwater.nl 

 Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest toe. 

 Team Kindcentrum WIJ 

 3 

https://drive.google.com/file/d/1MeND7GA1j9BV29mjdj6kylyGdJcCbeYK/view?usp=sharing_eil_dm&ts=61a87d4f
https://drive.google.com/file/d/1MeND7GA1j9BV29mjdj6kylyGdJcCbeYK/view?usp=sharing_eil_dm&ts=61a87d4f
http://www.sterkdoorrotsenwater.nl/

