
 WIJzer week 51 
 (maandag 20 december t/m vrijdag 24 december 2021) 

 Belangrijke data 
 Maandag 20 december           Thuisonderwijs 
 Vrijdag 24 december  10.00 uur inleveren van chroombooks 

 om 12.00 uur begin van de Kerstvakantie 
 Vrijdag 7 januari                        Informatie via Schoudercom over de eerste lesdag in 2022. 

 Jarigen 
 Vrijdag 24 december  Jaynoach Evers (unit 4) 
 Maandag 27 december  Viviane Bakhuizen (unit 4) 
 Dinsdag 28 december  Hope Boumans (unit 4) 
 Donderdag 30 december  Levi van Engelen (unit 3) 

 Dimvro Pot (unit 4) 
 Zaterdag 1 januari  Amjad Alomar (unit 3) 

 Jamil Bilal (unit 3) 
 Maandag 3 januari  Kaya van Alphen (unit 3) 
 Woensdag 5 januari  Roelie Evers (unit 3) 
 Zaterdag 8 januari  Romaysha de Wolf (unit 2) 

 Bouw 

 Bouw is een online programma dat 
 effectieve ondersteuning biedt bij 
 beginnende geletterdheid ( groep 
 2)en het leren lezen (groep 3). Het 
 programma helpt kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spelling. Het programma 
 zorgt ervoor dat kinderen inzicht krijgen in de klank-tekenkoppeling, het fonemisch bewustzijn 
 en het lezen van steeds langere  woorden. 
 Bouw is erop gericht om leesproblemen te voorkomen. Het is een bewezen effectief 
 programma. Scholen die ermee werken zien een blijvende afname van ruim 60 % in het aantal 
 kinderen met leesproblemen en dyslexie. 

 Als school hebben wij de focus gelegd op Taal en daarom hebben wij in Bouw geïnvesteerd! 

 Deze week hebben wij de eerste leerling gehad die een diploma heeft behaald! Gefeliciteerd! 
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 Nieuwjaar 

 Vrijdag 7 januari 2022 krijgt u een mail met daarin informatie over de eerste lesdag. We hopen 
 dat we op maandag 10 januari iedereen weer op school mogen zien. 
 Wanneer we op school starten,  beginnen we het nieuwe  jaar goed met  een nieuwjaarsontbijt  ! 
 Wanneer dit op 10 januari is… 
 Deze dag nemen alle kinderen een lekker  ontbijt voor  zichzelf  mee naar school. Denk aan een 
 broodje, croissantje, krentenbroodje, enz. Daarnaast mag uw kind  1 lekkernij  meenemen. 
 Bijvoorbeeld een chocolaatje, schuimpje, enz. 
 Drinken voor bij het ontbijt wordt verzorgd door de oudercommissie. 
 Wilt u ook graag  een bord met beker en bestek  (voorzien  van naam!) in een plastic tasje 
 meegeven? 

 Vanuit Pulse 

 Wat een Buitengewone week weer! 
 De buurtsportcoaches en jongerenwerk hebben een mooi programma dat aansluit bij het 
 programma van ons als school. 
 Ze komen de wijk met met leuke sport- en spelactiviteiten. 
 In de bijlage vindt u hier meer over. 

 Damtraining 

 Heb je tijd over in de kerstvakantie en zin in een leuke activiteit? Fit4school/Fit4talent biedt een 
 je een gratis damtraining aan.. Onder leiding van één van de beste damtrainers van Damclub 
 Zenderstad leer je allerlei slimme trucjes om je tegenstander te overtreffen. 
 En wist je dat dammen een goede krachttraining is voor je hersenen? Je traint bijvoorbeeld je 
 geheugen  , het creatieve denken en je leert je beter  te concentreren. Erik Scherder (hoogleraar 
 neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam) vertelt erover in het filmpje 'Dammen en het 
 fitte brein'. 
 https://www.youtube.com/watch?v=Y5g9tABK4Ew 
 Geef je op door een mailtje te sturen met je voor- en achternaam. Er is een beperkt aantal 
 plaatsen aanwezig dus geef je snel op! 
 De training vindt plaats op 7 januari van 11.00 -13.00 uur. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y5g9tABK4Ew


 Team 
 Kindcentrum WIJ 
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