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Vervoer en begeleiding museum groep 1/2/3
Woensdag 17 november gaan we met groep 1/2/3 naar het museum in Nijmegen. We
zoeken nog ouders die deze woensdagochtend willen rijden en tevens een groepje willen
begeleiden.
We vertrekken om 9:30 uur en we zijn rond 11:15 - 11:30 uur weer op school.
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Controledictee groep 4/5
Vrijdag 12 november hebben de leerlingen van groep 4 en 5 een
controledictee. De leerlingen hebben hiervoor een blad mee naar huis
gekregen met de categorieën en voorbeeldwoorden erop, om thuis te
kunnen oefenen.
Bij de toets komen de volgende categorieën aan bod:

Groep 4
- Woorden met de letters v of d aan het begin (vals, vroeg, film, fluit)
- Woorden met de letters s of z aan het begin (slaap, stof, zaag, zuur)
- Woorden met de letter sch of schr (schijf, schuin, schrift, schrok)

Groep 5
- Woorden met -eeuw, -ieuw, en -uw (leeuwin, benieuwd, duwen)
- Woorden met de letters ch en cht (glimlach, juichen, gedicht, grachten)
- Woorden met de ei (geheim, eiland, veilig)

Kerstkoor
Aanstaande maandag komt meester Hans
voor de eerste keer met kinderen uit groep
1 t/m 8 (die dat willen)
kerstliedjes oefenen. Tijdens de
kerstviering zal het kerstkoor zeker
optreden!!
Meester Hans zal t/m 6 december iedere
maandagochtend komen oefenen met de
kinderen.

Daltonconferentie
Afgelopen woensdag is het team naar de daltonconferentie geweest in Zevenaar. Deze
dag begon met een lezing over duurzaamheid in het onderwijs, over keuzes maken en
over alle regels die we onszelf vaak opleggen. Na de lunch hebben we verschillende
workshops gevolgd over ict, de weektaak en digitale leerlijnen. Het is leuk om collega
daltonleerkrachten te spreken en ideeën uit te wisselen!
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Ik-doel
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Gastlessen bibliotheek Wijchen in groep
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Belangrijke data
Ma. 08/11 Gastles bibliotheek groep 7/8
Ma. 08/11 Eerste keer oefenen met het
kerstkoor
Di. 09/11 Studiedag team, groep 1 t/m 8
vrij

Ik-doel
De afgelopen week en aankomende week staat de meldrij centraal bij het ik-doel.
Door de meldrij in te zetten, ontwikkel je zelfstandigheid en het omgaan met uitgestelde aandacht bij de leerlingen. Ze gaan zelf
op zoek naar oplossingen voor hun probleem. De leerkracht kijkt op de achtergrond mee en begeleidt en ondersteunt de leerling
als hij/zij de vraag niet beantwoord krijgt.

Studiedag aanstaande dinsdag
Aanstaande dinsdag, 9 november, hebben we een studiedag met de kleine scholen in Hernen. Deze
dag gaan we onze BHV-kennis weer opfrissen en het BHV-certificaat verlengen.
Daarnaast bespreken we in workshopvorm verschillende jaarlijks terugkerende onderwerpen als:
privacy en gedragsode, veiligheid (protocol time out, schorsing en verwijdering, pesten, interne
contactpersoon, collega’s onderling, fysieke veiligheid en meldcode) en samen opleiden.

De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij.

Gastlessen bibliotheek Wijchen in groep 7/8
Aanstaande maandag zal Martin Bergsma, van de bibliotheek Wijchen, zijn eerste gastles
in groep 7/8 komen geven. Hij zal vier opeenvolgende maandagen in de klas werken met
het boek Katvis. We gaan het boek samen lezen en het boek wordt besproken. Het thema
van het boek is: over de grenzen heengaan. Verder leren de kinderen over mediawijsheid.
Vergeten de kinderen van groep 7/8 aanstaande maandag niet hun lievelingsboek mee te
nemen naar school?

Handbaltoernooi 2021 (groep 5 t/m 8)
Dit jaar organiseert handbalvereniging The Flyers weer het scholierenhandbaltoernooi (in
de Arcus). Bij voldoende aanmeldingen doet onze school ook mee. Bij weinig
aanmeldingen proberen wij of het mogelijk is onze kinderen bij de school in Batenburg te
laten aansluiten. Dinsdag 28 december strijden de jongens en meisjes van groep 5 t/m 7,
woensdag 29 december is de beurt aan de kinderen van groep 8. Per team moet er één
volwassenen als begeleiding aanwezig zijn.

In 2019 werden er nog clinics aangeboden door de handbalvereniging in aanloop naar het toernooi toe. Door gebrek aan
vrijwilligers/trainers zal dit dit jaar niet mogelijk zijn. Wel zullen we onze gymleerkracht vragen een aantal gymlessen aandacht te
besteden aan handbal.
Graag willen wij uiterlijk volgende week horen of uw kind mee wil/kan doen tijdens dit toernooi. U kunt dit doorgeven aan de
leerkracht van uw kind.

Juf Mandy op bezoek
Juf Mandy kwam vandaag in de tweede pauze even op bezoek. Wat was
het fijn om haar weer even te zien. Heel langzaam begint juf Mandy weer
wat energie te krijgen en zakken de veel te hoge bloedwaarden. Ze is er
nog niet, maar wat was het goed om haar te zien. We missen haar enorm
op school en Mandy mist ons ook!!

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

