
 WIJzer week 3 
 (maandag 17 juni /m vrijdag 21  januari) 

 Belangrijke data 
 19 januari  Vergadering SOK 

 Jarigen 
 Geen jarigen deze week 

 Nieuwjaar ! 

 Yes! Maandag zijn we weer heerlijk van start 
 gegaan. 
 De meeste kinderen waren op school aanwezig; 
 kinderen die nog in quarantaine zaten konden de 
 lessen online volgen. 

 Door het coronavirus kon het kerstontbijt helaas 
 niet doorgaan en daarom zijn we maandag gestart 
 met een nieuwjaarsontbijt! 
 Een gezellige manier om elkaar de beste wensen 
 over te brengen, vakantieverhalen uit te wisselen 
 en gezellig te ontbijten. 
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 Voornemens 

 Heeft u mooie plannen gemaakt voor het nieuwe jaar!? 

 Als school maken wij een jaarplan dat van augustus t/m juli loopt. We hebben dit schooljaar 
 de focus gelegd op het leesonderwijs en het aanbieden van de leerstof op ieders niveau. Om 
 dit passend te maken voor ieder kind houden we kindgesprekken en gaan we samen met 
 kinderen kijken naar wensen en talenten. Daarom zijn wij gestart met de methode LIST en 
 Schatgravers. 

 List zorgt ervoor dat kinderen plezier krijgen in het lezen. Kinderen ontdekken wat zij leuk 
 vinden om te lezen en waar hun interesse ligt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed 
 lezen. Lezen is leren! En dat doen we bij WIJ op verschillende manieren, Buitengewoon! 

 Om talenten te ontdekken en wensen en interesse van kinderen te ontdekken gaan we ieder 
 kind in gesprek. Schatgravers heeft verschillende manieren om dit spelenderwijs te doen met 
 kaarten. De kaarten zijn ook in te zetten in een kleine of grote groep. Hierdoor leert ieder kind 
 zichzelf een beetje beter te kennen. 

 De Vreedzame School 

 Na iedere vakantie die langer dan 1 week duurt zetten wij blok 1 in van de methode De 
 Vreedzame School. De lessen van blok 1 leveren een positieve bijdrage aan het 
 pedagogische klimaat op school. Blok 1 heeft als thema “Wij horen bij elkaar”. Regels en 
 afspraken worden weer herhaald en het samenwerken en het geven van opstekers aan 
 elkaar zorgen voor een fijne sfeer waarin ieder zichzelf kan zijn. 

 De basisregels worden natuurlijk ook weer onder de aandacht gebracht. 

 1.  We helpen elkaar 
 2.  We respecteren dat iedereen anders is 
 3.  We lossen problemen en conflicten samen op 
 4.  We luisteren naar elkaar en 
 5.  We dragen allemaal ons steentje bij 

 Traktaties 

 Wanneer kinderen jarig zijn dan mogen zij uitdelen aan 
 klasgenootjes.  Als school waarderen we het enorm als 
 dit een creatieve en gezonde traktatie kan zijn. Kinderen 
 hebben allemaal hun eigen tussendoortje mee en het is 
 daarom prettig als de traktatie bij een kleinigheidje blijft 
 dat op gesmikkeld kan worden of mee naar huis 
 genomen kan worden. In verband met de hygiëne zal het 
 een voorverpakte traktatie zijn. Op het internet is hier 
 veel over te vinden. U kunt bijvoorbeeld denken aan een 
 mandarijn, een doosje rozijnen, een reep ontbijtkoek, een 
 reepje chocolade, enz. 

 2 



 Wall of Fame 

 Hebben jullie hem ook ontdekt in Het Kontakt van 
 IJsselstein of op social media? 

 Onze meester Pim maakt het verschil! 

 Meester Pim heeft een brief geschreven waarin hij 
 zijn verbazing uitspreekt over scholen die de extra 
 vrije week vakantie hebben gehouden terwijl WIJ 
 deze week heeft gebruikt om aan leerdoelen te 
 werken. De redactie van Het Kontakt vond dit zo 
 bijzonder dat zij hier een groot artikel aan hebben 
 gewijd. 

 Buitengewoon! Dankbaar. Een goede PR voor onze school! 

 Team Kindcentrum WIJ 
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