
 WIJzer week 15 
 (maandag 11 april  t/m vrijdag 15 april 2022) 

 Belangrijke data 
 Donderdag 14 april  Paasfeest 
 Vrijdag 15 april  Goede vrijdag  VRIJ 
 Zondag 17 en maandag 18 april  Pasen   VRIJ 

 Jarigen 

 Donderdag 14 april  Quinn Laponder (unit 3) 
 Vrijdag 15 april  Tijl Koning (unit 4) 
 Zondag 17 april  Rahma Abdulahi (unit 4) 

 Ruha Alomar (unit 4) 

 Oekraïense kinderen zijn naar school 

 Afgelopen maandagochtend zijn de eerste 
 Oekraïense kinderen begonnen op Kindcentrum 
 WIJ. 
 Een mooi initiatief van scholen in IJsselstein. 
 Wat een spanning op de gezichtjes van de 
 kinderen! Het was wennen en leuk om kennis 
 met elkaar te maken. Zo kwamen de kinderen 
 binnen met hun ontbijt! 
 Kinderen ontbijten in Oekraïne blijkbaar op 
 school. 
 Beetje bij beetje ontstaat er ontspanning en 
 begrip. Lang leve de google translate en juf Inge 
 en juf Irma! 
 Het is fijn om met een kleine groep te kunnen starten. Volgende week komen daar weer 7 
 kinderen bij. Dit betekent dat we bijna vol zitten en op zoek gaan naar een andere locatie. 
 Ieder kind heeft immers het recht op onderwijs! 
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 Voortgezet onderwijs 

 Hoera! Alle kinderen van groep 8 hebben een plek naar keus. Gefeliciteerd! Fijn dat jullie 
 volgend jaar een nieuwe start kunnen maken op een school die jullie zelf wilden. Wat een 
 heerlijk vooruitzicht en wat een spanning valt er ook bij jullie af! 

 Paasactiviteit 

 Donderdag staat in het teken van Pasen. Na de inloop bespreken we in de units het 
 paasverhaal en zijn er Paasactiviteiten in de unit. Tijdens het bespreken van het verhaal 
 staan zonden en reinigen van je ziel centraal dat ook weer past bij de Ramadan waar veel 
 kinderen aan mee proberen te doen. Zo hebben WIJ oog voor elkaar, mag iedereen zijn wie 
 hij is en respecteren we elkaars achtergrond. Buitengewoon. Dat is WIJ! 

 Team Kindcentrum WIJ. 
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