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Leerlingenraad organiseert: wielendag

Beste ouders/verzorgers, hier een mededeling van de leerlingenraad. Op vrijdag 13 mei
is er een wielendag. Dat houdt in dat uw kind iets met wielen mee mag nemen.
Hieronder staan een paar voorbeelden:

In deze nieuwsbrief

Skelter, step, skeelers, skateboard, en tot groep vier mag uw kind ook met de fiets naar
school komen.

Topografietoets groep 7/8

Met vriendelijke groet, de leerlingenraad.

Werkstuk groep 7/8

Leerlingenraad organiseert: wielendag

Groep 8 aan de Eindtoets

Archeoloog in de klas

Topografietoets groep 7/8
Dinsdag 10 mei hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een topografietoets. Afgelopen
donderdag hebben de leerlingen een blad meegekregen dat ze moeten leren en
kennen voor de toets. De volgende onderdelen centraal:
- Groep 7: De kinderen moeten de topografie van Duitsland en de Alpenlanden
kennen.
- Groep 8: De kinderen moeten de topografie van Afrika kennen.

Dansen met juf Sanne
Kletstheater Tijme
Uitslag leerling– en
oudertevredenheidsonderzoek
Oproep nieuw MR-lid
4 en 5 mei Denkboek
Wisselcollectie bibliotheek Wijchen

Vervoer naar Hoogeerd

Groep 8 aan de Eindtoets
Heel geconcentreerd, in alle rust, hebben de kinderen van groep 8 afgelopen woensdag
en donderdag de IEP Eindtoets gemaakt. In week 20 verwachten we de uitslag van deze
Eindtoets.

Op bezoek bij de lammetjes
Koningsspelen 2022

Belangrijke data
Ma. 09/05 8.30 uur einde meivakantie
Wo. 11/05 Wisselcollectie bibliotheek
Wijchen
Do. 12/05 Gastles archeoloog groep 7/8
Vr. 13/05 Wielendag

Archeoloog in de klas
Donderdag 12 mei komt er een
archeoloog in groep 7/8 vertellen
over zijn werk. Wat is een
archeoloog? Wat doet een
archeoloog en wat is er allemaal
gevonden in de omgeving van
Wijchen?

Werkstuk groep 7/8
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 7/8 uitleg gekregen over het maken
van een werkstuk. Ze hebben deze dag ook een informatieblad over het maken van een
werkstuk mee naar huis gekregen. Op het blad staan de verplichte onderdelen die erin
horen te staan. Uiterlijk dinsdag 7 juni moeten de werkstukken ingeleverd worden bij juf
Daniëlle.

Dansen met juf Sanne

Kletstheater Tijme
Tijme heeft bij zijn kletstheater verteld over de schapen. Wat weet hij er veel van en wat vertelt hij er goed over!

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

Uitslag leerling– en oudertevredenheidsonderzoek
In de bijlage bij dit Wijzertje treft u de samenvatting aan van het onderzoek naar sociale veiligheid bij de leerlingen (ingevuld
door de leerlingen van groep 7/8) en de samenvatting van het oudertevredenheidsonderzoek (ingevuld door 83 % van de
ouders). We zijn blij met de uitslag van het onderzoek en zullen ons best blijven doen om deze resultaten een volgende keer
weer te behalen!

Oproep nieuw MR-lid
In het vorige Wijzertje stond dat we op zoek zijn naar een nieuw MR-lid (medezeggenschapsraad).
Tot op heden hebben we hierop nog geen reactie gehad. Vindt u het interessant om achter de
schermen mee te kijken op school, mede beslissingen te maken, mee te denken over het onderwijs op Sint Jozef en heeft u wat tijd over (een vergadering ’s avonds eens in de 6 a 8 weken)?
Schroom dan niet en neem met ons contact op!

4 en 5 mei Denkboek
De kinderen uit groep 7/8 hebben donderdag een denkboek mee naar huis gekregen. De kinderen leren met behulp van dit
boek wie wij herdenken op 4 mei en waarom we herdenken. Wat wij vieren op 5 mei en waarom. Ze leren over de rituelen
die horen bij het herdenken en vieren. Tevens worden de kinderen aangezet om na te denken over het belang van herdenken
en over de waarde van vrijheid voor henzelf en anderen. De kinderen leren over het verloop van de Tweede Wereldoorlog en
de gevolgen daarvan. We hebben op school al een start gemaakt met dit denkboek. Kinderen mogen hier zelf verder in
werken.

Wisselcollectie bibliotheek Wijchen
De woensdag na de vakantie, 11 mei, wordt de wisselcollectie van de bibliotheek Wijchen weer omgeruild. Zorgt u ervoor dat
bibliotheekboeken die via school geleend zijn uiterlijk dinsdag 10 mei weer ingeleverd worden op school? Alvast dank!

Vervoer naar Hoogeerd.
Na de meivakantie start in groep 1/2/3 het project “eten en drinken”. We gaan op dinsdag 17 mei een bezoek brengen aan
restaurant Hoogeerd en mogen daar achter de schermen meekijken. We hebben een aantal auto's nodig om daar te komen
met 15 kinderen. Wie kan ons helpen met het vervoer? Het gaat om heenbrengen om 10:15 uur en ophalen om 11:30 uur.
Graag opgeven (inclusief aantal zitplaatsen in de auto) bij juf Marieke. Alvast dank!

Op bezoek bij de lammetjes
Groep 1/2/3 heeft ter afsluiting van het project “boerderij” een bezoek gebracht aan de lammetjes bij de opa en oma van
Teun. De heenweg hebben de kinderen een lees- en kijkspeurtocht gemaakt. Eenmaal bij de lammetjes aangekomen hebben
alle kinderen even de fles mogen geven. We hebben vragen gesteld over de lammetjes en weten er nu weer meer van dan
voor ons bezoek. Ook hebben we de ganzen nog gevoerd en een echt ganzenei vast mogen houden.
Als afsluiting hebben we nog een koekje met roze witte muisjes gegeten en ranja gedronken. De middag vloog voorbij en we
kwamen moe maar voldaan weer terug op school. We bedanken de opa en oma van Teun voor hun gastvrijheid.

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

Koningsspelen 2022
We hebben leuke en gezellige Koningsspelen achter de rug. Meester Danny opende de dag met de dans die bij de
Koningsspelen hoort. Vervolgens zijn de kinderen in circuitvorm verschillende spellen gaan spelen. Dank Hugo en Ewald voor
jullie hulp.

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

