1 oktober 2021
Toets Engels groep 8
Donderdag 7 oktober hebben de leerlingen van groep 8 een toets Engels. De toets gaat
over tijden, dagen van de week en op welke manier je aangeeft wat je van een bepaald
programma vindt. De kinderen moeten Engelse zinnen op een correcte manier kunnen
schrijven. Verder is er ook een luistergedeelte waarbij ze vragen moeten beantwoorden.
Gisteren hebben de leerlingen van groep 8 stencils meegekregen met de lesstof om
thuis te leren.
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Periodedoel groep 2/3
In groep 2/3 zijn de kinderen aan het oefenen met de letters. Kinderen van groep 1 die
er al aan toe zijn, doen ook al mee. We oefenen en spelen op veel verschillende
manieren met de letters. Wat zijn we al trots op het tweede meetmoment!
Als we ons doel behalen, gaan we even naar de speeltuin aan het Gildeplein om daar te
spelen.

Vervoer voorstelling groep 7 en 8

Belangrijke data
Ma. 04/10 muziekles meester Hans groep
7/8
Di. 05/10 Leerlingenraadvergadering
Do. 07/10 Herkansing Tafeltoets groep
7/8

Vr. 08/10 Talentenshow 13.30 uur

Muziekles groep 7/8
Aanstaande maandag komt
meester Hans een muziekles geven
aan groep 7/8. Het betreft een
instrument oriëntatieles op de
houten en koperen blazers.

Talentenshow
Volgende week vrijdag is er weer een talentenshow. We beginnen om 13.30 uur. De
talentenshow wordt in ieder geval gestreamd. De link hiervoor ontvangt u vrijdagmorgen.
We zijn nog erg voorzichtig dus er mag één ouder/familielid per gezin de talentenshow live
bijwonen. Bij (milde) verkoudheidsklachten vragen we u om niet naar de talentenshow te
komen, maar deze te volgen via de livestream.
Tijdens de talentenshow laat een aantal kinderen uit groep 1 t/m 8 iets zien waar ze trots
op zijn. Ze doen bijvoorbeeld een optreden, lezen een stukje voor, doen een presentatie,
doen een kunstje, laten een knutselwerk zien of zingen een liedje.
Vervoer voorstelling groep 7 en 8
Maandag 11 oktober is het Coming Out Day. Daarom vindt er
een voorstelling plaatst voor de leerlingen in groep 7/8 uit het
primair onderwijs in Wijchen.
“Amar speelt Ali” is een voorstelling waarbij we serieuze
thema’s zoals vooroordelen, integratie en discriminatie
bespreekbaar maken op een lichte, humoristische manier.
Acteur Amar El-Ajjouri kruipt in de huid van vele Ali’s. Amar
speelt namelijk in zijn eentje een Marokkaans gezin waarin
iedereen zijn eigen antwoord zoekt op de integratie.
Amar schakelt heen en weer tussen deze komische en
levensechte personages. Een pro-Nederlandse vader,
bijvoorbeeld. Een oudste zoon die het niet meer trekt. Een
politiek-correcte middelste zoon die als beroepsallochtoon
opduikt in praatprogramma’s. En een jongste zoon, die wordt
vermalen tussen twee culturen.
De voorstelling houdt een lachspiegel voor, die uitvergroot wat we liever verborgen houden. Een hilarisch, maar tegelijkertijd
ook diep tragisch verhaal over integratie, discriminatie, vooroordelen, keuzes maken en het verliezen van je identiteit.
Amar El-Ajjouri zet humor in als een middel om een reactie op te roepen bij de leerlingen. Hij helpt ze bij het ontwikkelen
van hun morele kompas en een open maar kritische houding. Het publiek wordt geconfronteerd en uitgedaagd om na te
denken over zaken als discriminatie, vooroordelen en integratie. Na de voorstelling wil Amar graag horen hoe de leerlingen
de voorstelling ontvangen hebben.
Voor onze school begint deze voorstelling op maandag 11 oktober om 9.00 uur op het Maaswaal College Veenseweg.
Aangezien we 15 minuten voor de voorstelling aanwezig moeten zijn, willen we om 8.30 uur meteen vertrekken. Om hier te
komen vragen we twee ouders/verzorgers die mee rijden. Rij-ouders en/of begeleiding zijn van harte welkom om tijdens de
activiteiten aanwezig te zijn. Mocht u in de gelegenheid zijn, wilt u dit dan laten weten aan de leerkracht van de bovenbouw?

Daan en Teun zijn deze week goed gestart in groep 1/2/3.

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

