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Welkom Thomas! 
Afgelopen woensdag is Thomas 
Derks 4 jaar geworden. Vanaf  
donderdag hoort hij dus echt bij 
onze groep 1/2/3. 
We wensen hem een hele fijne tijd 
toe bij ons op school. 
 
  

Kennismaking VMBO   
Op woensdag 1 december mogen de leerlingen van groep 8 kennismaken met het 
VMBO. Dit vindt plaats op het Maaswaal college, locatie Oosterweg. Fijn dat er  
eindelijk weer de mogelijkheid is om de leerlingen de praktische manier van lesgeven 
van het VMBO te laten ervaren. Alle leerlingen gaan een gastles bezoeken bij de  
afdelingen Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn. Daarnaast bezoeken ze 
ook een les van een praktijkvak uit de onderbouw. Onze leerlingen worden om 11.15 
uur verwacht op het schoolplein. Van daaruit worden ze naar de lokalen begeleid. 
Tijdens de aangegeven pauze krijgen de leerlingen wat te drinken en wat lekkers. De 
pauze houden ze in het lokaal waar ze op dat moment zijn. Mochten de leerlingen wat 
fruit of eventueel hun lunch willen opeten, dan kan dat natuurlijk ook tijdens deze 
pauze.  
Aangezien deze kennismaking dag op een woensdag valt, kunnen de leerlingen niet 
mee naar de gym. De leerlingen kunnen na de kennismaking gewoon terug naar 
school gebracht worden, daar is een leerkracht aanwezig.  
We zijn op zoek naar ouders die de mogelijkheid hebben om de kinderen te brengen 
en halen. We vertrekken vanuit Niftrik om 10.55 uur. Eindtijd voor ophalen is bij ons 
nog niet bekend, dit hoort u zo spoedig mogelijk. Mocht u kunnen, wilt u dit dan  
doorgeven aan de leerkracht van groep 8?   
 

Surprise groep 7 en 8  
Omdat het voor de Sint erg druk is om voor iedereen wat te verzorgen helpen de  
kinderen van groep 7 en 8 hem graag. Op 17 november jongstleden hebben de  
leerlingen en juffen lootjes getrokken. Tevens hebben de kinderen een envelop  
meegekregen met daarin 5 euro, te besteden aan het cadeau. Op vrijdag 3 december, 
nadat we de Sint hebben begroet, gaan de kinderen van groep 7 en 8 starten met hun 
surprise. Het is de bedoeling dat iedereen iets moois knutselt voor de persoon die hij 
getrokken heeft. Ook hebben we met elkaar afgesproken dat er een gedicht bij zit van 
minimaal 8 regels. We verheugen ons op een gezellige middag!  

 

 

Sint in het land! 
De Sint is weer in ons land en ook op school hebben we dat gemerkt. Afgelopen  
maandag lag in groep 1/2/3 een mysterieus pakketje met daarin kaarten voor de  
verjaardag van O-zo-snel. Deze kaarten hebben de kinderen van groep 1 t/m 5 mogen 
versieren en in hun schoen mogen doen. Tot onze verbazing lagen alle kaarten  
donderdagochtend nog op school. De kinderen mogen de kaarten geven aan iemand die 
een kaartje nodig heeft. Alle schoenen van de groepen 1 t/m 8 waren  
donderdagochtend gevuld met iets lekkers. Daarnaast had rommelpiet ook in alle  
klassen een flinke rommel achtergelaten. Groep 1 t/m 4 heeft woensdag alweer de  
eerste pietengymles gehad. 
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Belangrijke data  

Ma. 22/11 gastles bibliotheek 

Ma. 22/11 oefenen kerstkoor 

Wo. 24/11 Schoen zetten op school, groep 
 1 t/m 8 

Vr. 26/11 Techniek groep 1 t/m 8 



Groep 1/2/3 naar het museum 
Woensdag heeft groep 1/2/3 een bezoek gebracht aan het Van Lindenhout-
museum. Vroeger was dit museum een huis voor weeskinderen. We hebben 
Mikky de zwerfkat geholpen met het voorbereiden van zijn verjaardag. We 
hebben geleerd hoe weeskinderen zich vroeger kleedden en hoe je van let-
ters leuke poppetjes kunt stempelen. Er zijn spelletjes gespeeld en we  
keken onze ogen uit in het grote hoge gebouw.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 



De schoen mag weer gezet worden! 
De kinderen van onze school zijn dit jaar zo lief geweest dat ze wederom de schoen mogen zetten. Woensdag 24 november  
mogen ze hun gymschoen op school laten om die te zetten.  
 

 

 

Gastles 3 bibliotheek Wijchen 
Afgelopen maandag was de tweede gastles van bibliotheek Wijchen over het boek Katvis. Martin heeft met de groep een  
inhoudelijk gesprek gevoerd over het boek Aanstaande maandag is de derde gastles over dit boek. De kinderen van groep 7/8  
moeten voor maandag t/m bladzijde 82 gelezen hebben. Uiteraard telt dit boek ook mee voor de leesmeter! 

 

 

 

 

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

 

 

Sintviering 
Vrijdag 3 december komt de Sint bij ons op school zijn feest vieren. Die dag hoeven de kinderen geen fruit mee te nemen. 
Er wordt gezorgd voor iets lekkers met wat drinken. De kinderen nemen wel gewoon hun lunch mee naar school. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Fotocollage talentenshow 


