
 WIJzer week 12 
 (maandag 21 maart  t/m vrijdag 28 maart 2022) 

 Belangrijke data 
 Dinsdagochtenden Proeverij in alle units ! 
 Donderdagochtenden Proeverijen in unit 2 en 3!!! 
 Vrijdagmiddag Proeverij in unit 4. U komt toch ook even langs!? De koffie en thee staat 
 klaar. 

 Jarigen 
 Maandag 21 maart  Juf Patricia 
 Zondag 27 maart  Omar Algader (unit 2) 

 Proeverijen 
 Om ouders te betrekken bij het ontwikkelingsproces 
 die kinderen op school doormaken, houden wij 
 wekelijks proeverijen. Uit onderzoeken blijkt dat dit een 
 positief effect heeft op het functioneren van de 
 kinderen binnen de school. Denk aan het cognitieve 
 functioneren, de schoolprestaties en de werkhouding. 

 Dinsdag zijn we hiermee gestart. 
 Na afloop kunnen ouders koffie of thee pakken in de 
 keuken beneden. We proberen ervoor te zorgen dat 
 hier ook steeds een teamlid bij zodat medewerkers 
 ook horen wat er leeft onder u als ouders. 
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 Oekraïne 
 De gemeente IJsselstein vangt mensen op uit Oekraïne. Vanaf volgende week woensdag 
 worden de eerste vluchtelingen uit de Oekraïne verwacht. De Wenteltrap en Pauluskerk zijn 
 hiervoor ingericht. Centraal kijken de scholen wat er nodig is en waar de kinderen 
 opgevangen gaan worden;  in welke scholen. Als school hebben wij goed in kaart hoeveel 
 kinderen wij mogelijk kunnen opvangen en wat wij daarvoor nodig hebben. 

 Natuurlijk bereiden we onze kinderen hier ook op voor. Doet u dat ook? 
 Wij doet dit door gesprekken te voeren;  de oorlog in de Oekraïne houdt de kinderen ook sterk 
 bezig. Ook kijken we in unit 4 naar het jeugdjournaal en is het een onderwerp dat centraal 
 staat in Nieuwsbegrip; teksten die wij gebruiken voor het begrijpend lezen. 

 Mocht u ideeën nodig hebben hoe u dit thuis aan kunt pakken dan informeren wij u graag. U 
 stemt dat af met de leerkracht van uw kind. 

 Wanneer wij kinderen bij ons op school opvangen zullen wij u hierover informeren. 

 Doorgeefwinkel 
 De doorgeefwinkel is tot aan de zomervakantie (tijdelijk) gesloten. Speelgoed en spellen 
 geven wij door aan de opvanglocaties voor de kinderen uit Oekraïne. 
 Mocht u nog spullen hebben,  zaterdag is de locatie De Wenteltrap open. 

 Projecten 
 Afgelopen dinsdag hebben kinderen van de 
 projectgroep presentaties aan elkaar gegeven. 
 De volgende projecten gaan we in de units 
 begeleiden. Leerkrachten gaan het nu verder 
 oppakken in de weektaak en juf Daphne ondersteunt 
 waar nodig. 
 Ook tijdens het zelfstandig werken, de IK- Tijd, 
 hebben kinderen gelegenheid om aan hun project te 
 werken. Zo ontwikkelen kinderen hun talent en 
 versterkt dit de intrinsieke motivatie om te leren. 

 Kinderen leren zo te plannen, om hulp te vragen, 
 door te zetten, te presenteren en te reflecteren. 
 Talentontwikkeling! Buitengewoon. Dat is WIJ! 
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 Ouderbijdrage 
 Na de belronde hebben veel ouders zich gemeld om de bijdrage te betalen. 
 Dank jullie wel! Fijn dat we op u kunnen rekenen. 
 Doordat wij geen papiercontainer meer hebben waar we eerder veel geld mee ophaalden 
 hebben we uw bijdrage hard nodig! 
 Een overzicht van de kosten presenteren we u weer aan het einde van het schooljaar in de 
 WIJzer. Zo houdt u overzicht over de activiteiten en waar we het geld aan uit hebben 
 gegeven. 
 Vindt u het leuk om hierover mee te denken en de activiteiten te organiseren? 
 Laat het Dolly dan weten. 

 Team Kindcentrum WIJ. 
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