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Betreft: informatiebrief 22 april 2021 (extra) 
 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
U ontvangt deze extra ouderbrief omdat we een aantal onderwerpen onder uw aandacht 
willen brengen voor de meivakantie aanbreekt. 
 
Schooljaar 2021-2022 starten we met 6 stamgroepen 
Volgend schooljaar starten we met 6 stamgroepen. Dit kan omdat we groeien en omdat er 
extra middelen aankomen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). We willen 
heel graag onze stamgroepen ‘klein’ houden, waardoor er zoveel mogelijk aandacht naar 
de kinderen kan gaan. Volgend schooljaar hebben we de volgende stamgroepen: 1/2A, 
1/2B, 3/4, 4/5, 5/6 en 7/8. In de loop van juni zullen we de indeling van de groepen maken; 
welke kinderen komen in welke stamgroep en met welke stamgroepcoach. 
 
Omdat we met twee kleine kleutergroepen beginnen in augustus, kunnen we komend 
schooljaar de mogelijkheid bieden om kinderen van 3 jaar en 9 maanden, alvast enkele 
ochtenden per week naar school te laten gaan. Voorwaarde is dat deze grote peuters 
zindelijk moeten zijn en vanaf hun 4e jaar bij ons naar school gaan (ingeschreven zijn). De 
ochtenden worden natuurlijk in overleg ingevuld en kunnen alleen op ‘gewone’ 
schooldagen. 
 
Om te zorgen dat we voldoende stamgroepcoaches hebben, zijn we de werving gestart 
voor een stamgroepcoach voor stamgroep 4/5. U kunt ons helpen door de  Vacature 
stamgroepcoach 4/5  onder de aandacht te brengen van mogelijk geïnteresseerde en 
geschikte mensen in uw netwerk. 
 
Nieuw filmpje over onze school 
Het nieuwe filmpje waarin onze eigen wijze kinderen onze school laten zien, is af. U kunt 
het bekijken op onze  Facebookpagina  en binnenkort op de website. We zullen het filmpje 
actief delen op onze Facebookpagina en en ons Instagram account. Fijn als u het filmpje wil 
delen in uw netwerk. 
 
‘Zwerfkattie, je opruimmattie’ heeft de ontwerp wedstrijd 
gewonnen  
Mara uit stamgroep 3/4B heeft het winnende ontwerp gemaakt 
van de Wormerlandse opruimheld met haar ‘Zwerfkattie, je 
opruimmattie’. Van harte gefeliciteerd!   Zwerfkattie wordt de 
mascotte voor de campagne ‘opruimen zwerfafval’ in Wormerland.  
  

Eigen wijs talent in The Voice Kids 
Meyra uit stamgroep 7/8 is met haar zangtalent door de 
voorrondes gekomen van The Voice Kids! De uitzending van de ‘Blind auditions’ waaraan zij 
meedoet, is op vrijdag 30 april om 20.00 uur op RTL4.  
 
 
 

http://www.deeigenwijs.nl/
https://www.meesterbaan.nl/onderwijs/151362-vacatures-groepsleerkracht-stamgroepcoach---groepsleerkracht-middenbouw-wormer.aspx
https://www.meesterbaan.nl/onderwijs/151362-vacatures-groepsleerkracht-stamgroepcoach---groepsleerkracht-middenbouw-wormer.aspx
https://www.facebook.com/IKC.De.Eigen.Wijs
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Buiten activiteiten Brede School Wormerland, ook in de meivakantie 
Kom in de meivakantie gezellig meedoen met de volgende (buiten)activiteiten: 
 - Tenniskermis, woensdag 28-4 van 14.00-16.00 voor groep 3 t/m 8 bij TV de Spatter. 
Programma: Tennis, bounce hockey, voetvolley, voetbal en boogschieten. 
- Lavalamp maken, vrijdag 30-4 van 14.00-15.00 voor groep 4 t/m 8 bij KDV Boefje. 
- Lentespelen, dinsdag 4 en donderdag 6 mei van 14.00-16.00 voor groep 1 t/m 8 bij 
WSV'30: programma: o.a. voetbal (toernooitje), boogschieten, Kubb, circus, kleuterhoek en 
creatieve hoek met José Conijn. 
- Portret maken, donderdag 6 mei van 10.00-11.00 voor groep 1 t/m 5 bij KDV Boefje. 
- Taekwondoles van een kampioen, vrijdag 7 mei van 10.00-11.00 voor groep 3 t/m 7 bij 
KDV Boefje. 
 - Sportdag bij TV Wijdewormer, dag en tijd nog niet bekend, houdt de website en 
Facebook in de gaten. 
  
Meer informatie en inschrijven (verplicht) via www.bredeschoolwormerland.nl. Schrijf snel 
in via www.bredeschoolwormerlandnl , want VOL=VOL! 
 
 
We wensen u een hele fijne meivakantie! 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Mede namens het team van IKC De Eigen Wijs, Jet Meelker 
 
 
 
Voor de agenda 

- 23 april: Koningsspelen; school tot 12.30 uur  
- 24 april t/m 9 mei: meivakantie 
- 11 mei; 20.00-21.00 uur via teams: startbijeenkomst denktank onderwijs aan meer- 

en hoogbegaafde kinderen 
- 13 en 14 mei: geen school vanwege Hemelvaart 
- 21 mei: biebbus 
- 24 mei: tweede Pinksterdag, geen school 
- 25 mei: derde Pinksterdag: studiedag team, kinderen geen school 
- 7-11 juni: Wormer Sport Week (onder voorbehoud ivm corona) 
- 14-18 juni: portfolio gesprekken 
- 17 juni: biebbus 
- 21 en 22 juni: studiedagen team, kinderen geen school 
- 2 juli: uitvoering musical stamgroep 7/8 
- 9 juli: start zomervakantie t/m 22 augustus 

 

http://www.bredeschoolwormerlandnl/

