17 december 2021
We zijn weer open!
Wat was het fijn om iedereen weer te zien afgelopen maandag. Onze voorbereidingen
om online les te gaan geven, kunnen we weer in de kast leggen! Er gaat niets
boven fysiek onderwijs verzorgen!
Toch zal er af en toe een leerling in quarantaine moeten, maar deze leerlingen (vanaf
groep 4) kunnen de hele dag online meedraaien.
Afgelopen maandag hebben de leerlingen van groep 7/8 weer twee zelftesten mee naar
huis gekregen. Het is fijn als de leerlingen zichzelf op woensdag en zondag testen.
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Ik-doel na de vakantie
Na een vakantie is het goed om samen weer even stil te staan bij de afspraken en
regels die er in de groepen zijn gemaakt.
'We houden ons aan de regels en afspraken' staat centraal in deze lopende week en
volgende week. Iedere dag reflecteren we hierop met de kinderen.
Controledictee groep 7
Vrijdag 21 januari hebben de leerlingen van groep 7 een
controledictee. De volgende categorieën komen hierbij
aan bod:
- Woorden met hoofdletter (Nederland, Australië)
- Woorden met achtervoegsel heid of teit (aanwezigheid,
brutaliteit)
- Woorden die klinken als zje (bagage, ravage)

Bekendmaking Jeugdstadhouder
Vrijdag 21 januari wordt de Jeugdstadhouder van Niftrik bekend gemaakt. De volgende
leerlingen van groep 8 doen mee aan de race: Elvira, Lotte, Floor, Luuk en Esmee.
Helaas is het niet mogelijk om de ouders in of om school mee te laten genieten. De
bekendmaking zal daarom gestreamd worden. Te zijner tijd zult u een link van ons
ontvangen.

Engelse toets groep 8
Donderdag 20 januari hebben de leerlingen van groep 8 een toets Engels. De toets gaat
over het thema gamen. De leerlingen moeten getallen boven de 1000 kunnen schrijven
in het Engels. Ook moeten zij Engelse zinnen op een correcte manier kunnen schrijven.
Verder is er ook een luistergedeelte waarbij ze vragen moeten beantwoorden. Gisteren
hebben de leerlingen van groep 8 stencils meegekregen met de lesstof om thuis te
leren.

Afscheid juf Tess
Afgelopen donderdag hebben we afscheid genomen van stagiaire Tess. De kinderen
van groep 4 t/m 8 hadden een afscheidsboekje voor Tess gemaakt. Tess trakteerde
op Smoeltjes en een mooie markeerstift. Gelukkig komt juf Tess dit schooljaar nog
een paar keer invallen, daar zijn we heel blij mee. We wensen Tess een leerzame
periode en veel plezier toe op Aruba! Tot ziens!
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Belangrijke data
Za. 15/01 Daan (groep 7) jarig

Vr. 21/01 Onthulling Stadhouder
Vr. 21/01 Techniek groep 1 t/m 8

Het werkt!
Voor de kerstvakantie waren ze er al aan begonnen
en nu is hij af. Hij werkt fantastisch: trotse kinderen, trotse
juf!

Aanmeld- en adviesformulier brugklas 2022 – 2023
Vandaag hebben de leerlingen van groep 8 hun aanmeldformulier voor het Voortgezet onderwijs mee naar huis gekregen. Met
dit aanmeldformulier kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor de brugklas. Het formulier kan worden ingeleverd bij de school
naar keuze tussen 14 februari en 6 maart. Op schoolkeuze.nl vindt u alles wat kan helpen om zicht te krijgen op het voortgezet
onderwijs in de regio. Heeft u nog vragen of opmerkingen of wilt u nog graag een gesprek inplannen? Dit is altijd mogelijk. Geeft
u dit aan bij de leerkracht van uw kind? Dan kan een online afspraak gemaakt worden.
Online open dagen voortgezet onderwijs
Door corona vinden de open dagen allemaal online plaatst. Voor sommige scholen
moet u zich voor zo’n online open dag inschrijven. De volgende scholen hebben hun
open dagen op:
Maaswaal college; 17 en 18 januari
SSGN; 20 januari
Mondial; 6 februari
Dominicus college; 6 februari
Yuverta (Helicon); 18 januari
Joris mavo; 6 februari
We hopen dat het toch lukt om op deze manier een goed beeld te krijgen van de
verschillende scholen.

Thema winkel in groep 1/2/3
In groep 1/2/3 zijn we na de vakantie gestart met het thema winkel.
Er is al een supermarkt gemaakt in de huishoek en we hebben samen al
besproken welke winkels we nog meer willen gaan maken de komende
tijd.
We gaan leren over het betalen van producten, het inrichten van een
winkel en welke soorten winkels er allemaal zijn. We gaan spelen,
ontdekken en heel veel oefenen.
Mocht u thuis nog materiaal hebben wat bij de supermarkt/groentewinkel
past, dan mag het mee naar school. Volgende week zullen we ons ook nog
met de supermarkt bezig houden. Lege verpakkingen hebben we al heel
veel. Wat we nog kunnen gebruiken zijn bijvoorbeeld echte bonnetjes,
werkschorten voor in de supermarkt, mandjes, oude portemonnee, enz.

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

