
 WIJzer week 14 
 (maandag 4 april  t/m vrijdag 10 april 2022) 

 Belangrijke data 
 - 

 Jarigen 
 Woensdag 6 april  Amaro Da Costa Gomez (unit 3) 
 Zondag 10 april  Amy de Rooij (unit 4) 

 Taalklas 
 Maandag start de taalklas in unit 2! 
 Namens de IJsselsteinse scholen bieden wij de kinderen uit Oekraïne op een centrale  plek 
 onderwijs. De kinderen blijven tot de zomervakantie bij elkaar en stromen zo nog niet de 
 groepen in. Zo kunnen we voor hen effectief lesgeven en behouden we de rust binnen de 
 scholen. 
 De kinderen uit Oekraïne worden hier met elkaar opgevangen en zo krijgen we een goed 
 beeld van de onderwijsbehoeften. 
 De lessen en dagen worden verzorgd door een leerkracht uit Oekraïne, juf Inge en juf Irma. 
 Kinderen volgen lessen om de nederlandse taal te leren en rekenen. De pauzes spelen zij 
 mee op de pleinen en ook de gymlessen zullen zij meedoen met hun leeftijdsgenootjes. 
 De taalklas is tot 12 uur zodat kinderen langzaam kunnen wennen en tijd hebben om alle 
 indrukken een plekje te geven. 

 MR 
 Donderdag 31 maart is de MR bij elkaar geweest. We hebben gesproken over de taalklas 
 voor de kinderen uit Oekraïne. Daarnaast hebben we het gehad over het kamp en de 
 zwemlessen voor volgend schooljaar. Ook zijn wij bezig met een verbeterprogramma voor 
 het functioneren van de MR. Een onderdeel hiervan is om na ieder overleg een kort stukje te 
 schrijven in de wijzer over de besproken onderwerpen. 

 1 



 Mocht u inhoudelijke vragen hebben over deze onderwerpen, neem dan gerust contact met 
 ons op. U kunt mailen naar  mr@kindcentrum-wij.nl  of  één van ons aanspreken op het 
 schoolplein. 
 De volgende MR vergadering is 19 mei 2022. 
 René, ouder van Feline (groep 7) en Elize (groep 3) 
 Anouk, ouder van Linus (groep 8) en Jme (groep 7) 
 Annelies, leerkracht unit 3 
 Hanneke, leerkracht unit 2 

 Vieringen rondom Pasen in de St. Nicolaasbasiliek 

 Op  zondag 10 april om 10.30 uur (Palmzondag)  is er  een kinderwoorddienst. 
 We gaan dan met de kinderen in het parochiecentrum de palmstokken maken. 
 Wij beginnen een half uur eerder dan de viering van 11.00 uur. 
 Komen jullie gezellig meedoen? Wij zorgen voor alle benodigdheden. 

 Op  vrijdag 15 april om 14.00 uur (Goede Vrijdag)  is  er speciaal voor gezinnen de 
 kinderkruisweg. We zullen langs alle staties lopen en daarbij het verhaal vertellen. 
 Ook kunnen de kinderen een eigen kruisje maken. Brengen jullie daarvoor zelf een hamertje 
 mee? 

 Op  zondag 17 april om 11.00 uur (1  e  Paasdag)  is er  een kinderwoorddienst. 
 Na de opening in de kerk gaan we met de kinderen naar het parochiecentrum. Daar zullen we 
 praten over het thema van deze zondag en gaan we knutselen. Aan het eind van de viering 
 komen de kinderen weer terug in de kerk. 
 Jullie zijn allemaal van harte welkom! 
 Werkgroep Gezinsviering 

 Over het Lentefeest bij ons op school hoort u volgende week meer! 

 WIJ doen mee aan de Avond4daagse, jij ook? 

 Van  maandag 30  mei t/m donderdag 2 juni 2022  wordt  weer de avondvierdaagse 
 gehouden. Aan dit gezellige en sportieve evenement doen elk jaar weer kinderen en ouders 
 mee. Loop je dit jaar ook (weer) mee? 
 De starttijden zijn om 18.30u. Er is dit jaar alleen de afstand van 5 km! 

 Inschrijven op school kan op 
 Woensdag 6 april om 14.15 en Donderdag 14 april om 8.30 uur. 
 DE KOSTEN BEDRAGEN 6 EURO, DIRECT EN GEPAST BETALEN BIJ HET INSCHRIJVEN! 

 Let op: de avondvierdaagse wordt niet geregeld door de WIJ of de leerkrachten. De SOK 
 zorgt voor de inschrijving bij de organisatie, er zullen dit jaar geen pauzeplekken zijn, dus zelf 
 je kind drinken meegeven. De Plus geeft maandag een tasje mee bij de start met wat 
 eten/drinken, op dinsdag en woensdag staat de Plus met iets te eten langs de weg (Pick en 
 GO). De SOK is niet verantwoordelijk voor de kinderen. Kinderen mogen alleen meelopen 
 onder begeleiding van een ouder. Ouders en verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
 kinderen. Alleen wanneer u voor een medaille loopt valt u onder de 
 aansprakelijkheids-verzekering  van de avondvierdaagse organisatie. 
 Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Sandra Hintzen (moeder van Daniëlle groep 6) 
 en Nathalie van Alphen (moeder van Kaya, groep 6). 
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 Team Kindcentrum WIJ. 
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