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Agenda’s bovenbouw 
Alle kinderen uit groep 7/8 hadden afgelopen week een agenda mee naar school. Wat 
fijn!!! Het is de bedoeling dat deze iedere ochtend mee naar school gaat en iedere 
middag weer mee naar huis. Op school besteden we aandacht aan het bijwerken van 
de agenda. Er staat inmiddels al heel wat in! 

 

 
Alarm– en toestemmingsformulier 2021-2022 
Vandaag hebben alle oudsten uit het gezin het alarm– en toestemmingsformulier mee 
naar huis gekregen. Wilt u deze invullen en uiterlijk volgende week vrijdag bij de  
leerkracht van uw kind(eren) inleveren? Graag het formulier op de achterkant  
ondertekenen! Alvast dank! 

 
 

Op school zorgen we niet alleen 
voor elkaar, maar ook voor de  
dieren.  

Vreemde voorwerpenkring 
Vanaf volgende week maandag is er in groep 7/8 de vreemde voorwerpenkring. Tijl bijt 
het spits af. Ieder kind is een keer aan de beurt om een “vreemd voorwerp” van thuis 
mee te nemen.  
Kinderen raden door middel van gesloten vragen wat het is en waarvoor het gebruikt kan 
worden. Uiteraard is het de bedoeling dat de leerling die het voorwerp meeneemt van 
huis, zelf kan vertellen wat het is en hoe het gebruikt wordt. De kinderen hebben in hun 
agenda opgeschreven wanneer ze een “vreemd voorwerp” mee van huis moeten nemen. 

Informatieavond 
Op dinsdag 14 september staat de eerste informatieavond gepland. Aangezien we kleine  
groepen hebben, kunnen we deze fysiek door laten gaan. De anderhalve meter afstand 
kunnen we binnen de school aanhouden. Wel willen we u vragen alleen te komen, dus 
één ouder/verzorger per gezin. 

De tijden zijn als volgt:   

• Groep 1/2/3 van 18.30 tot 19.10 uur 

• Groep 4/5 van 19.15 tot 19.55 uur 

• Groep 7/8 van 20.00 uur tot 20.40 uur 

Mocht u verhinderd zijn op deze datum, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van 
uw kind(eren)?   

 

Presentaties 
In de bovenbouw hebben we de data voor de presentaties al vastgelegd. Na de  
herfstvakantie staat de eerste presentatie van Elvira gepland.  
De kinderen bespreken thuis waarover ze een presentatie gaan geven en bespreken het 
onderwerp ook met de juf. Alle kinderen maken een PowerPointpresentatie over het  
onderwerp. Hierin kunnen foto’s, geluidsfragmenten en/of filmpjes opgenomen zijn. In 
de PowerPointpresentatie staan alleen steekwoorden, zodat uw kind niet in de verleiding 
komt om teksten voor te lezen, maar daadwerkelijk gaat vertellen over het onderwerp. 
Indien u hulp nodig heeft, trek dan tijdig aan de bel. Het voorbereiden en oefenen van 
de presentatie is namelijk best een flinke klus. 
De kinderen hebben in hun agenda staan wanneer zij de presentatie op school moeten 
houden. 
In groep 4/5 beginnen we na de kerstvakantie met de presentaties. Zo kunnen de  
kinderen van groep 4/5 nog wat voorbeelden bekijken van groep 7/8.  



Ouderhulpformulier 
Ieder oudste kind van het gezin heeft het ouderhulpformulier weer mee naar huis gekregen. Ouderhulp is altijd een zeer  
welkome aanvulling op ons onderwijsaanbod. Wilt u dit formulier volgende week ingevuld mee terug naar school geven? Ook als 
u op de schooljaarvergadering of in de ouderraad heeft aangegeven te willen deelnemen aan een werkgroep. Zo houden we het 
overzicht weer compleet. Als u niet mee kan/wil helpen op school ontvangen we het formulier ook graag terug. Alvast dank!  

 

Actieve woensdag! 
Woensdagmiddag zullen de leerlingen van groep 1/2/3 wel moe maar voldaan thuis zijn gekomen. We hebben buiten geoefend 
met het tellen en het schrijven van de cijfers tot en met 6. In de gymzaal zijn we daarna ook weer actief bezig geweest. 

  

 

 

 

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Buiten les 
Het was de afgelopen week zo’n heerlijk weer dat de kinderen van groep 4/5 een deel van de dinsdagochtend buiten les  
hebben gekregen. Wat werkten ze hard!! 

 

 



Nieuwe boekencollectie is weer binnen! 
We hebben vanuit de bibliotheek van Wijchen weer nieuwe boeken mogen ontvangen om het komende half jaar te lenen. 
Kinderen mogen op school een boek op eigen niveau uitzoeken en dit vervolgens mee naar huis nemen om te lezen. Voor groep 
1 en 2 zijn er weer leuke prentenboeken te leen. 
Vanaf groep 3 werken we op school ook met de leesmeter. Voor groep 3 is dit dus nieuw. Tot aan de herfstvakantie wordt er 
met de klas afgesproken hoeveel boeken iedereen minimaal gaat lezen.  

Als het boek uit is, wordt het weer meegenomen naar school en vertelt de leerling erover in de klas. Met een grafiek wordt in 
iedere klas bijgehouden hoeveel boeken de kinderen lezen. 

 

 

  

 

 

 

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl 

 

 

 

 

Even voorstellen 
Hoi!  
Mijn naam is Milan Alofs en ik ben net begonnen met stagelopen in 
groep 1/2/3, bij Marieke! Ik ben tweedejaars PABO student op de HAN 
in Nijmegen. Zelf heb ik eerder stagegelopen op De Buizerd en op De 
Trinoom in Wijchen. Beide stages waren wel in de bovenbouw, dus 
kleuters zijn nieuw voor mij!  

Ik loop een half jaar mee bij Marieke en ik heb er super veel zin in! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Fleur en Hazel hebben vrijdagmiddag samen dit  
kunstwerk gebouwd. Ze zijn apetrots op hun bouwwerk. 

Het volgende ik-doel  
De komende twee weken oefenen we in de groepen met het aangeven van onze  
grenzen en het feedback geven. We leren de kinderen op school om op een duidelijke 
en veilige manier elkaar de grenzen aan te geven en dit ook te accepteren van elkaar. 
'Stop, houd op met .....' is een uitspraak die helder en duidelijk is voor iedereen. In de 
onderbouw leren we dit de kinderen aan en via de middenbouw ontwikkelen de  
kinderen zich verder in het geven van feedback aan elkaar.   

 
 

 

 

 



Schaatsen 

 

 

  

 

 

 

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 


