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Belangrijke data
Ma. 16/05 Engelse muziekles groep 7/8
Do. 19/05 Lotte (groep 8) jarig

Ma. 23/05 Kamp groep 7/8

Het alfabetboek is in trek bij groep 1 en 2. Op iedere bladzijde staat een letter centraal.
De kinderen zoeken op deze grote plaat naar dingen met de letter t. Ze hebben er heel
veel gevonden zoals je kunt zien.

Di. 24/05 Kamp groep 7/8
Wo. 25/05 Kamp groep 7/8
Do. 26/05 Hemelvaart, groep 1 t/m 8 vrij
Vr. 27/05 Studiedag team, groep 1 t/m 8
vrij

Toets Engels groep 7/8
Donderdag 19 mei hebben de leerlingen van groep 7/8 een toets Engels. De toets gaat
over het weer, voertuigen, seizoenen en landen. De kinderen moeten Engelse woorden
en zinnen op een correcte manier kunnen schrijven. Verder is er ook een luistergedeelte
waarbij ze vragen moeten beantwoorden. Gisteren hebben de leerlingen van groep 7/8
een stencil meegekregen met de lesstof om thuis te leren.

Aankleden bij de gymlessen
Sommige kleuters hebben op woensdag, de gymdag, kleding aan die ze niet zelf aan en
uit kunnen doen. Uiteraard helpen de leerlingen uit andere groepen als het een keertje
niet lukt. Maar het is niet de bedoeling dat de kinderen van groep 7/8 de kleuters iedere
week helemaal moeten aankleden. Wilt u ervoor zorgen dat de kleuters op woensdag
kleding aan hebben, die ze zelf aan en uit kunnen trekken??

Stage oud-leerling Megin
Afgelopen maandag en dinsdag heeft Megin in groep 1/2/3 stage gelopen. Ze heeft veel meegeholpen en voorgelezen.
De kinderen vonden het jammer dat ze na twee dagen alweer wegging.

Archeoloog in de klas
Afgelopen donderdag zijn er twee vrijwilligers van het museum Kasteel Wijchen in groep 7/8 komen vertellen over
archeologie. Een interessant beroep en onderwerp.

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

Bas heeft tijdens zijn boekenkring
enthousiast verteld over Bles het paard.
Tijme en Fiene hebben woorden met de “f”
gevonden.

Puzzelen en tellen in groep 1.

Wat wil ik nog leren?
Als leerlingen hun basisstof af hebben, mogen ze zelf iets bedenken wat ze nog willen leren. Dat kan van alles zijn!
Omdat het vandaag “wielendag” was, hebben Joep en Emma bedacht wat ze nog wilden leren. Emma wilde graag leren
slalommen op skeelers en Joep wilde slalommen met een skelter. Beiden hebben ze eerst goed geoefend en het daarna aan
de juf laten zien.

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

Leerlingenraad en wielendag
Afgelopen vrijdag mochten de kinderen op “wielen” naar school. Dit was op initiatief van de leerlingenraad. Tevens had de
leerlingenraad een budget van 500 euro tot hun beschikking gekregen om buitenspeelmateriaal aan te schaffen. Hieronder
staat de leerlingenraad met de aangeschafte materialen op de foto: een riksja, twee skippyballen, pingpongballetjes en een
nieuwe buitenhockey set met ballen.

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

Pizzeria groep 1/2/3
De pizzeria in groep 1/2/3 is vandaag geopend. Er worden heerlijke
pizza’s besteld door de gasten Lars en Tess. Je kunt grote of kleine
pizza’s bestellen met ham, kaas of tomaat. De ober Daan geeft de
bestelling door aan kok Teun. En er wordt “echt” gedronken. Na
afloop kan er een ijsje besteld worden en moet er betaald worden.
Dinsdag gaan we kijken hoe het in Hoogeerd gaat.

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

