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Lievelingsboek in groep 1/2/3 
Aankomende dinsdag gaan we het in de klas 
hebben over lievelingsboeken. 
Alle kinderen van groep 1/2/3 mogen die dag 
hun lievelingsboek meenemen om er over te 
vertellen in de kring. 

 

 
Een nieuw zusje 
Het zusje van Fleur is geboren. Haar naam is Lott. Groep 1-2-3 en alle juffen hebben 
samen een mooi cadeau gemaakt voor Lott. Wij wensen de ouders en Fleur een hele 
mooie tijd toe samen. 

 

 

 

Leerlingenraad Sint Jozef 
Sint Jozef heeft weer een leerlingenraad! Tijdens de talentenshow heeft de  
leerlingenraad zich voorgesteld aan alle leerlingen en ouders. Tijl en Luuk nemen samen 
de voorzittersrol op zich. Elvira notuleert tijdens de vergaderingen en Floor en Lotte zijn 
twee leden van de leerlingenraad. We hopen op leuke ideeën vanuit de leerlingen en we 
wensen de leerlingenraad veel plezier en succes met deze belangrijke taak. De volgende 
leerlingenraadvergadering is op donderdag 18 november.  

Kinderboekenweek: worden wat je wil 
Maandag 11 oktober vieren we weer de Kinderboekenweek op school. Deze week lezen 
we veel, wordt er veel voorgelezen, er wordt gedanst en werken we allemaal aan de 
Gouden/Zilveren Griffel/Penseel. De kinderen uit groep 1 t/m 4 maken een mooie  
tekening in het Kinderboekenweekthema. De kinderen uit groep 5 t/m 8 dingen mee 
naar de Gouden/Zilveren Griffel door een verhaal in het Kinderboekenweekthema te 
schrijven. Vrijdag 15 oktober is de uitreiking van deze mooie prijzen. De prijsuitreiking 
zullen we streamen. Om 13.00 uur gaan we live. 

Informatie voortgezet onderwijs 
De leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen maandag een brief mee naar huis met informatie 
over de open dagen en voorlichting op de middelbare scholen in de regio Nijmegen.  

In deze nieuwsbrief  

Kinderboekenweek: worden wat je wil 

Informatie voortgezet onderwijs 

Leerlingenraad Sint Jozef 

Lievelingsboek in groep 1/2/3 

Een nieuw zusje 

Herhaling ik-doel  

Kinderboekenweek in groep 1/2/3 

De versiergroep is weer opgestart! 

Periodedoel behaald 

Talentenshow 

Belangrijke data  

Za. 09/10 Devie (groep 7) jarig 

 

 

 

Ma. 11/10 Esmee (groep 8) jarig 

 

 

 

Ma. 11/10 Voorstelling groep 7/8 

Ma. 11/10 Opening Kinderboekenweek 

Vr. 15/10 13.00 uur afsluiting  
 Kinderboekenweek 

 



Herhaling ik-doel 
De eerste periode van het schooljaar hebben we met de kinderen stilgestaan bij: 
- Zorg dragen voor je leef- en werkomgeving; 
- Je eigen grenzen aangeven en feedback geven en ontvangen; 
- Het werk plannen en afkleuren. 

De komende twee weken zal er in de klassen nogmaals aandacht geschonken worden aan deze doelen en wordt gekeken welk 
van bovenstaande doelen nog extra herhaling nodig hebben. 

 

 

  

 

 

 

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

 
 

 

 

De versiergroep is weer opgestart! 
Deze week zijn de vrijwilligers van de versiergroep weer bij elkaar gekomen en hebben ze de school weer sfeervol aangekleed. 
Heel erg bedankt ouders! 

 

 

 
 

 

Periodedoel behaald 
Groep 1/2/3 heeft deze week al hun periodedoel behaald. Hierdoor mochten ze even met de juf naar de speeltuin. 

  

 

 

 
 

 

Kinderboekenweek in groep 1/2/3 
De komende twee weken zullen in groep 1/2/3 in het teken van beroepen staan (naast het thema familie). We gaan enkele 
beroepenhoeken inrichten samen met de kinderen. Het kan zijn dat kinderen thuis komen met de vraag of ze spullen mee 
mogen nemen voor in deze hoeken. Mocht er thuis iets mee te geven zijn, dan zou dat heel fijn zijn! 

 

 

 

 



Talentenshow 
Er was er weer volop talent te zien op de talentenshow. Wat fijn dat er weer enkele ouders aanwezig waren!! Bas, Sjuul en Fleur 
hebben voorgelezen. Tess heeft met de hulp van Elvira en Floor enkele kunstjes laten zien. De leerlingenraad heeft zich voorge-
steld en Jelle liet zien dat hij kon inspringen met touwtje springen. Hazel en Tijme lieten hun Hamertje Tik werk zien. Jet las een 
grappig gedicht voor en tot slot voerden Lieke, Sanne en Emma een rustig, nee ruig, dansje op!! 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


