


augustus 
  2020 
Nam id velit non risus consequat iaculis. 

 

‘Het gaat er niet om of je de beste bent, het 
gaat erom of je beter bent dan gisteren.’  
Welkom allemaal. De school gaat weer beginnen. Hopelijk heeft iedereen 
kunnen genieten van een heerlijke vakantie. Lekker uitgerust kunnen we 
beginnen aan een nieuw schooljaar, waarin veel wordt geleerd. Elke dag 
weet en kun je een beetje meer dan gisteren. Dat is waar leren om gaat. En 
nee, je hoeft niet de beste te zijn, als je maar wel een beetje wijzer geworden 
bent dan gisteren.  
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  08-08: Juf Danique  11-08: Juf Tamira 
  13-08: Juf Mieke 
 



september 
2020 

Nam id velit non risus consequat iaculis. 

 

‘We kunnen niet van alle kinderen dezelfde 
sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal 
laten schitteren.’  

Op Westwijzer zitten de kinderen in Wijzers en niet meer zozeer in groepen. 
Dit zorgt ervoor dat we beter aan kunnen sluiten bij dat wat een kind nodig 
heeft. We zijn nou eenmaal niet allemaal even goed in alles. Ieder kind heeft 
zijn eigen tempo van leren en daar is niets mis mee. Zolang we er maar 
rekening mee houden en ervoor zorgen dat snelle kinderen door kunnen en 
kinderen die meer tijd nodig hebben deze ook krijgen.  
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  1-9: Juf Marly  8-9: Juf Sandra 
    3-9: Juf Brigitte  12-9: Meneer Tommy   
   



oktober 
2020 

Nam id velit non risus consequat iaculis. 

 

‘Als je gelooft dat je het kunt, ben je 
al halverwege.’  
Leren is niet altijd even gemakkelijk. Het liefst zou je willen dat je een nieuwe 
vaardigheid in een minuutje onder de knie hebt, maar helaas… leren heeft 
tijd nodig. Soms lijkt het wel alsof je iets nooit leert en dus geef je op en zeg 
je dat je het niet kunt. En wat je op dat moment gelooft, dat klopt dan ook. 
Maar niet getreurd… andersom werkt het ook. Als je heel hard gelooft dat 
iets gaat lukken, dan gaat het ook lukken. Positief denken heet dat. Probeer 
het maar eens uit. Wedden dat het lukt!  
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november 
2020 

Nam id velit non risus consequat iaculis. 

 

‘Kinderen leren tellen is goed. 
Kinderen leren wat telt is beter.’  
Basisschool Westwijzer is een Vreedzame School en staat in een Vreedzame 
Wijk. Dit houdt in dat wij het belangrijk vinden de kinderen te leren hoe ze op 
een respectvolle manier met elkaar om moeten gaan. Eén van de dingen die 
de kinderen tijdens de lessen van de Vreedzame School leren, is dat ze oor 
moeten hebben voor elkaar. Dit betekent dus ook dat wij als volwassenen 
oor moeten hebben voor hen. Hiervoor is er de kinderraad in het leven 
geroepen. Op die manier kunnen de kinderen meedenken en -praten over de 
wijk waarin ze leven om deze samen met wijkbewoners zo gezellig en 
Vreedzaam mogelijk te maken. 
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  3-11: Juf Dorothé 
  30-11: Juf Angela 

   

 



december 
2020 

Nam id velit non risus consequat iaculis. 

 

‘Creativiteit ontstaat als je 
intelligentie plezier heeft.’  
Donker buiten, gordijnen gesloten en de lichtjes aan. Dat is december. Buiten 
is het koud, dus heerlijk de tijd om binnen van alles te ondernemen. Een 
mooie tekening maken, een kunstwerk knutselen, lekker zingen of zwierig 
dansen. Ook op Westwijzer gaan kinderen met hun creativiteit aan de slag. 
Naast de crealessen in de Wijzers, worden er crea-ateliers georganiseerd, 
waarbij de kinderen dieper op een kunstthema ingaan.  
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  14-12: Juf Anita 
  22-12: Juf Susan 



januari 
2021 

Nam id velit non risus consequat iaculis. 

 

‘Spetterend nieuwjaar om van te 
dromen en dat al je wensen uit mogen 
komen!’ 
Het jaar 2021 is gearriveerd. Het is weer tijd voor goede voornemens en het 
maken van prachtige wensen voor dit nieuwe jaar. Het team van basisschool 
Westwijzer wenst iedereen een prachtig, leerzaam, mooi en spetterend 
nieuw jaar, waarin alle wensen uit mogen komen. 
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  21-01: Meester Peter 
  22-01: Juf Marjolijn 
  23-01: Juf Christel 



februari 
2021 

Nam id velit non risus consequat iaculis. 

 

‘Wat het hart raakt, raakt het brein.’  
We leren het allerbeste als we betrokken zijn bij dat wat we leren. 
Betrokkenheid ontstaat wanneer we nieuwsgierig zijn, uitgedaagd worden 
en als het gaat over een onderwerp waar we van houden. Want, zoals 
hierboven al geschreven staat, wat het hart raakt, raakt het brein. We 
proberen daarom ons onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de 
belevingswereld van het kind. Daarnaast kunnen kinderen in hun kindplan 
aangeven, wat zij zelf nog graag willen leren. Dit zorgt ook voor meer 
betrokkenheid bij hun eigen leerproces. 
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  25-02: Juf Nicolette 



maart 
2021 

Nam id velit non risus consequat iaculis. 

 

‘Er is nog nooit iemand bekeurd voor 
te hard lezen.’  
Je hebt het niet zo snel in de gaten, maar van lezen leer je stiekem heel veel. 
Het vergroot je woordenschat, waardoor je meer leert te begrijpen. Je leert je 
in te leven in andere mensen, waardoor het makkelijker wordt om met 
anderen om te gaan. Je reist de wereld over, zonder dat het je een cent kost, 
want wist je dat je als kind gratis lid kunt worden van de bibliotheek? En daar 
staan zoveel boeken, dat er vast ook wel een boek te vinden is, waar jij je 
helemaal in kunt verliezen. 
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  15-3: Juf Marij 



april     
  2021 
 

 

‘Een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd.’  

Op Westwijzer vinden wij het belangrijk dat kinderen met plezier naar school 
komen. Dat ze lekker in hun vel zitten en genieten van de dingen die ze leren 
en meemaken, want dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Natuurlijk 
kan het best zo zijn, dat uw kind zich een keer niet vrolijk voelt. Dat hebben 
we allemaal wel eens, maar mocht u het idee hebben dat er iets is, waardoor 
uw kind met minder zin naar school gaat, loop dan gerust eens binnen bij de 
mentor en bespreek het.   
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mei 
2021 

Nam id velit non risus consequat iaculis. 

 

‘Iedereen kan alles, je hoeft het alleen 
maar te leren.’ (jongen, 5 jaar) 
Op Westwijzer werken we met kindplannen, waarin aangegeven staat aan 
welke leerdoelen de kinderen de komende periode gaan werken. Dit zorgt 
ervoor dat kinderen weten wat ze aan het leren zijn en het helpt hen om, 
samen met de leerkracht, de juiste activiteiten te kiezen om deze doelen te 
behalen. Zo worden ze eigenaar van hun leren en worden ze de baas over 
hun eigen ontwikkeling. 
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         18-5: Juf Henriette 
   



juni 
2021 

Nam id velit non risus consequat iaculis. 

 

‘Als je moe wordt, leer te rusten, niet 
om te stoppen.’ 
Doorzetten is een vaardigheid die wij onze kinderen graag meegeven. Eén 
waar je in je latere leven heel veel plezier van gaat hebben. Sommige 
kinderen geven namelijk al meteen op, als het even tegenzit. Ze hebben 
geen zin meer of zeggen dat het ze toch niet gaat lukken, waardoor ze het 
niet eens meer proberen en daardoor niet leren. Het is dan juist belangrijk 
even door te zetten en te zien, dat je de dingen vanzelf onder de knie krijgt. 
Als je maar doorzet. 
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juli 
2021 

Nam id velit non risus consequat iaculis. 

 

‘Elk kind is een andere soort bloem 
en allemaal samen maken zij van de 
school een prachtige tuin.’  
Nog even en we kunnen gaan genieten van een heerlijke vakantie. Die 
hebben we met z’n allen ook verdiend, want wat hebben we toch weer veel 
geleerd dit jaar. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Dus is het 
tijd om dat lekker te gaan vieren met welverdiende vrije tijd en leuke dingen 
doen. Team Westwijzer wenst iedereen een fijne zomervakantie toe en we 
zien iedereen graag weer heerlijk uitgerust in augustus terug.  
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