11 februari 2022
Sjors Sportief en Creatief tekenwedstrijd
Kinderen komen via Sjors Sportief en Creatief op laagdrempelige wijze met diverse
vormen van sport en cultuur uit Wijchen in aanraking, zonder direct lid te hoeven
worden. Een mooie manier om hun talent te ontdekken.
Net als vorig jaar wordt de voorkant van het boekje ontworpen door een kind van de
basisschool. Alle leerlingen hebben vandaag een blad mee naar huis gekregen en mogen
zelf besluiten of ze wel of niet meedoen aan deze tekenwedstrijd. De kleurrijke,
sportieve tekening mag vóór 25 februari 2022 digitaal worden ingezonden naar:
sven.van.gelder@kansenkleur.nl
In maart worden de Sjorsboekjes digitaal
verspreid. Op 9 maart 2022 starten de
inschrijvingen op www.sjorssportief.nl
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Belangrijke data
Ma. 14/02 8.30 uur onthulling Stadhouder/
Stadhoudster
Do. 17/02 Rapport 1 mee
Week van maandag 21/02:
oudergesprekken

Vr. 25/02 carnaval op school tot 12.00 uur

Oudergesprekken eerste rapport
Donderdag 17 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee naar huis. In de
week van 21 februari staan de online oudergesprekken gepland. Iedere leerkracht plant
een middag en een avond in om de oudergesprekken te voeren. U ontvangt een mail
van de leerkracht van uw kind(eren) waarin u gevraagd wordt uw voorkeur door te
geven.

Onthulling Stadhouder/Stadhoudster
Aanstaande maandag, rond 8.30 uur, zal de onthulling van de Stadhouder/Stadhoudster
bekend gemaakt gaan worden. We hopen dat het dit keer echt door kan gaan! U
ontvangt in de mal van dit Wijzertje een link om de onthulling online bij te wonen.

Carnavalswinkel in groep 1/2/3
We zitten midden in het thema van de winkel en hebben nu samen bedacht om een
carnavalswinkel op te zetten.
Er wordt druk versiering geknutseld, naamkaartjes en prijskaartjes gestempeld en
gespeeld. Er is ook al nagedacht over de openingstijden, zodat de mensen weten
wanneer ze er mogen spelen.
Mocht u thuis nog attributen hebben voor deze winkel, dan kunnen we ze absoluut
gebruiken.

Daan heeft voor het eerst gewerkt met de ringen
en stokjes.

Bas heeft samen met Sjuul de buurgetallen
geoefend.

Studiedag 8 februari
Afgelopen week hebben we een fijne studiedag gehad. Zowel juf Helmie als juf Mandy waren er weer bij. We hebben met elkaar \
alle Citoresultaten op leerlingniveau bekeken en besproken. Marieke heeft een terugkoppeling gegeven van haar opleiding en de
visitaties die ze heeft gedaan op andere daltonscholen. Ook hebben we in het team besproken hoe we het periodedoel
opnieuw kunnen opstarten en welke vorm wat meer werkbaar is voor ons.
Juf Stefanie heeft met ons de nieuwe manier van inloggen op OneDrive doorgenomen, deze manier is AVG-proof. Het was een
(zin)volle dag!
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