12 november 2021
Nog 1 begeleider/auto gezocht!
Woensdag 17 november gaan we met groep 1/2/3 naar het museum in Nijmegen. We
zoeken nog 1 rij-ouder die deze woensdagochtend wil rijden en tevens een groepje wil
begeleiden.
We vertrekken om 9:30 uur en we zijn rond 11:15 - 11:30 uur weer op school.
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De schoen mag weer gezet worden!
Als alles goed gaat, komt Sinterklaas zaterdag aan in Nederland!!
Aankomende week mogen alle kinderen op school hun schoen zetten op woensdag 17
november. Alle kinderen gebruiken daarvoor hun gymschoen, die ze die dag bij de
gym aangehad hebben. Mocht uw kind de schoenen diezelfde dag nog nodig hebben,
dan kunt u op woensdag een extra schoen meegeven naar school.
Als de kinderen het leuk vinden, mogen ze thuis iets maken om in de schoen te
stoppen.
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Studiedag afgelopen disndag
Buiten rekenen in de onderbouw
Bezoek!
Herfstpatronen

Belangrijke data
Za. 13/11 Aankomst Sinterklaas in
Nederland
Ma. 15/11 Oefenen kerstkoor
Ma. 15/11 Gastles 2 bibliotheek Wijchen
Wo. 17/11 Groep 1/2/3 naar het museum
Wo. 17/11 schoen zetten op school, groep
1 t/m 8
Do. 18/11 vergadering leerlingenraad

Gastles 2 bibliotheek Wijchen
Afgelopen maandag was de eerste gastles van de bibliotheek Wijchen over het boek
Katvis. Martin heeft met de groep een gesprek gevoerd over waar het boek over zou
kunnen gaan en we hebben vast een gezamenlijke leesstart gemaakt. Aanstaande
maandag is de tweede gastles over dit boek. De kinderen van groep 7/8 moeten voor
maandag t/m bladzijde 48 gelezen hebben. Uiteraard telt dit boek ook mee voor de
leesmeter!
Talentenshow online
Volgende week vrijdag is er weer een talentenshow. Aangezien er vanavond weer een
persconferentie is in verband met het stijgende aantal coronagevallen, gaan we deze
talentenshow alleen streamen. Dit betekent dat we deze talentenshow geen publiek in
school hebben, maar hopelijk wel veel publiek online!
U ontvangt vrijdag een link voor de talentenshow. Om 13.00 uur beginnen we met het
streamen.
Studiedag afgelopen dinsdag
Afgelopen dinsdag hebben we allemaal weer de BHV-cursus in Hernen gedaan. We
hebben zowel de theorie als de praktijk geoefend. Iedereen heeft weer een geldig
BHV-certificaat.
Daarnaast hebben we in workshopvorm verschillende beleidsterreinen van de
Samenwerkingsstichting Kans en Kleur weer besproken/onder de aandacht gebracht.
Het was een zinvolle studiedag.

Vr. 19/11 talentenshow, stream

Buiten rekenen in de onderbouw
We zijn bezig geweest met buurgetallen in de buitenlucht en het springen op de
getallenlijn.

Bezoek!
Juf Mandy heeft weer een kort bezoekje in de
klas gebracht. We missen haar, maar het was
fijn om haar weer even te zien.

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

Herfstpatronen
De kinderen van groep 1 en 2 zijn bezig geweest met het maken van patronen met herfstmateriaal. Ze hebben ook geleerd dat
kinderen in hun kleren ook patronen kunnen hebben.

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

