
 WIJzer week 11 
 (maandag 14 maart  t/m vrijdag 18 maart 2022) 

 Belangrijke data 
 Dinsdag - en donderdag ochtenden!!!! Proeverij!!! U komt toch ook even! 

 Jarigen 
 Maandag 14 maart  Amalia Ceder (unit 3) 

 Juf Pam 
 Dinsdag 15 maart  Sara Ali (unit 2) 

 Nisrine Bardai (unit 8) 
 Vrijdag 18 maart  Juf Larissa 

 Studiedag 

 Maandag 7 maart zijn we begonnen aan de tweede helft 
 van het schooljaar. 
 Na een welverdiende vakantie zijn we weer vol 
 enthousiasme en energie met elkaar aan de slag gegaan! 
 Een productieve studiedag die in het teken stond van 
 “ons” hart! Waar gaat ons hart sneller van kloppen? Welke 
 feestjes hebben we gevierd, willen we vieren en wat gaan 
 we hiervoor inzetten? 
 Collega’s gaven presentaties en vulden elkaar aan. Zo 
 verstevigen we samen de onderwijskwaliteit voor 
 kinderen. Buitengewoon! Dat is WIJ! 
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 Op woensdag en donderdag hebben directeuren van stichting Trinamiek de scholen met 
 elkaar vergeleken. Sterkte en belemmeringen zijn in kaart gebracht om van daaruit 
 stichtingsbreed met elkaar het onderwijs te versterken! 

 Bent u nieuwsgierig wat die punten zijn of heeft u vragen?  Dan is daar tijd voor na de 
 ‘proeverij’ op dinsdag- en donderdagochtend onder het genot van een kopje koffie, thee of 
 glaasje water! 

 Proeverij 
 Zoals u bekend is starten we volgende week weer met ‘proeverijen’. U kunt als ouders 
 ‘proeven’ aan de sfeer binnen de units en samen met uw kind een activiteit doen. 
 Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn en dat we weer meer contact met elkaar 
 hebben na de corona tijd. 
 De activiteiten proberen we uit tot aan de meivakantie. Hierna evalueren we met u of het fijn 
 is om ermee door te gaan. 
 Om het zo rustig mogelijk te laten verlopen laten we één volwassene mee naar binnen. 
 Uiteraard zonder broertje(s)/zusje(s). 
 De proeverij start om 08.30 uur in de groep/unit van uw kind en duurt tot 08.40 uur. 
 Daarna is er tijd voor koffie, thee of het glaasje water! 

 Hoe ziet het er uit ? 

 Unit 2 
 Groep 1-2: Op de tafel ligt werk voor uw kind klaar. Bij binnenkomst laat uw kind u zien wat 
 de bedoeling is van het werk en hoe goed hij/zij dit al kan! 

 Unit 3 
 Groep 3: Tijd om hardop te lezen. Kinderen laat u graag horen hoe goed zij al kunnen lezen! 
 Hardop lezen is belangrijk om het goed onder de knie te krijgen. 
 Groep 4-5 zet het rekenen centraal. Kinderen laten u graag zien hoe zij het tellen en rekenen 
 automatiseren. Door het automatiseren, het snel kunnen tellen/rekenen, kunnen kinderen 
 verder met het uitvoeren van de volgende stappen. Dit is heel belangrijk bij bijvoorbeeld de 
 verhaaltjessommen. 

 Unit 4 
 Groep 6-7-8: willen u graag laten zien wat zij zelfstandig kunnen in de IK-Tijd. De weektaak 
 zal aan het einde van de week af zijn en kinderen plannen zelf extra werk in. Zo vergroten wij 
 het eigenaarschap en geven we ieder kind zijn/haar verantwoordelijkheid. 
 In groep 8 presenteren kinderen zelfs al actualiteiten en boeken aan elkaar. Dat wilt u vast 
 graag zien van uw kind! Kinderen weten zelf goed wanneer zij aan de beurt zijn. Wanneer uw 
 kind gaat presenteren bent u van harte uitgenodigd! 

 T  eam Kindcentrum WIJ 
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