15 oktober 2021
Typecursus
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 7 en 8 informatie mee naar huis
gekregen over de buitenschoolse typecursus van Toplines. Indien u interesse heeft, wilt
u het strookje dan uiterlijk volgende week donderdag, 21 oktober, inleveren? Dan kan
meneer de Jong bekijken of de cursus door kan gaan.
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Typecursus
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Struinen vrijdag 22 oktober

Oudergesprekken groep 1 t/m 7
De eerste dinsdag na de herfstvakantie, 2 november, staan de oudergesprekken weer
ingepland. De oudergesprekken vinden ‘s avonds vanaf 18.30 uur plaats. Vanaf
aanstaande maandag kunt u weer intekenen voor een gesprek met de leerkracht van uw
kind(eren). De intekenlijsten van groep 4 t/m 7 hangen op het magneetbord in de gang.
De intekenlijst voor groep 1/2/3 hangt in de gang bij de onderbouw. Indien u deze
avond niet kan, maakt u dan een nieuwe afspraak met de leerkracht van uw kind(eren)?
We willen graag alle ouders spreken.
De gesprekken met de ouders van groep 8 vinden na de CITO-toetsen, midden
november, plaats.

Struinen vrijdag 22 oktober
Vrijdagmiddag 22 oktober willen we met de leerlingen van Sint Jozef het zwerfafval
rond de Maas gaan opruimen. We willen in groepjes op verschillende plekken gaan
struinen en kunnen hierbij ouder-, opa– en omahulp goed gebruiken! Wilt en kunt u
deze middag van 12.30 tot ongeveer 14.00 uur helpen, heel graag!!!! U kunt dit
doorgeven bij de leerkracht van uw kind(eren). Materialen worden door de gemeente
beschikbaar gesteld.

Juf Helmie is geslaagd!
Afgelopen woensdag heeft juf Helmie haar diploma ontvangen van de opleiding:
de veranderkrachtige leraar.
De opleiding veranderkrachtige leraar is erop gericht verandering te
bewerkstelligen in jouw kijk op jezelf, op het werken in de groep en op de
samenwerking met je collega’s. Als veranderkrachtige leraar denk je verder dan
alleen je eigen groep. Je bent gericht op vernieuwing/verandering, waarbij je wel
kritisch blijft kijken of het iets positiefs is en of het echt nodig is. Je bent niet
alleen voor jezelf bezig om veranderingen aan te gaan, maar met je hele team.
Gefeliciteerd juf Helmie, we zijn trots op je!!

Juf Helmie is geslaagd
Cursus voor ouders/opvoeders van pubers
Uitreiking Zilveren/Gouden Penseel/Griffel
Opening Kinderboekenweek

Belangrijke data
Ma. 18/10 inschrijven oudergesprekken,
groep 1 t/m 7
Vr. 22/10 12.30—14.00 uur: struinen,
zwerfafval opruimen
Vr. 22/10 14.00 uur start herfstvakantie

Cursus voor ouders/opvoeders van pubers
Aanvang cursus: woensdag 3 november van 13:30 uur tot 14.30 uur.
Vier cursus middagen op 3, 10, 17 en 24 november. Voor ouders van pubers in de gemeente Wijchen.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van MeerVoormekaar, tel. nr.:
06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl
Gedurende 4 bijeenkomsten komen onderstaande thema’s aan bod:
-

Waarom is een puber anders;

-

conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen;

-

hoe kun je gedrag van je puber veranderen;

-

hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;

-

de rol van sociale media en internet in het leven van je kind;

-

puber op vrijersvoeten;

-

wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken;

-

Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben.

Over elk thema wordt verteld hoe je er als opvoeder mee om kunt gaan. Daarna is er ruimte voor vragen en persoonlijke situaties van
ouders.

Uitreiking Gouden/Zilveren Griffel/Penseel
Vanmiddag hebben we de prijsuitreiking gehad van de Gouden en
Zilveren Griffels en Penselen. Wat hebben de kinderen weer hun best
gedaan. De kinderen uit groep 1 t/m 4 konden een Penseel met hun
tekening winnen.
De Zilveren Penseel is gegaan naar: Bas. Zijn werk was origineel,
kleurrijk en gedetailleerd.
De Gouden Penseel is gewonnen door: Noor. Haar werk bestond uit
verschillende beroepen, was gedetailleerd en keurig ingekleurd.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 konden met hun verhaal of gedicht een
Griffel winnen.
De Zilveren Griffel is gewonnen door: Luuk. Zoals Luuk kan praten, zo
kan hij ook schrijven. Het verhaal is meteen spannend, je wordt erin
meegetrokken.
De Gouden Griffel is gewonnen door: Lieke die een prachtig gedicht
schreef waarin twijfels over keuzes voor velen herkenbaar zijn!
Ilse, heel erg bedankt voor het fabriceren van deze mooie prijzen!!!
De prijsuitreiking is gestreamd. We hebben met elkaar de
Kinderboekenweek afgesloten met de Kinderen Voor Kinderen dans.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl
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Opening Kinderboekenweek
Nadat groep 7/8 naar de cabaretvoorstelling op het Maaswaal was geweest, was de opening van de Kinderboekenweek: Worden
wat je wil. “Dansjuf” Stefanie en “stagiaire” Marieke dansten op het Kinderen voor Kinderenlied van deze Kinderboekweek. Wat
een show was dat! Wat een talent! Iedereen danste vrolijk mee!
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